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A PRODUÇÃO DE
ALIMENTOS NA ERA
DA SUSTENTABILIDADE
Com a projeção de 10 bilhões de bocas para saciar
em 2050, o mundo amplia debates sobre produção
de alimentos de forma sustentável.
A Coopavel é referência na área e seu presidente,
Dilvo Grolli, participou recentemente de um dos
maiores eventos do Brasil sobre meio ambiente,
agronegócio e sustentabilidade

TRIGO DEVE MANTER
BONS PREÇOS E AMPLIAR
SUAS ÁREAS DE CULTIVO

O MUNDO DO TRABALHO E
AS HABILIDADES EM ALTA
NUM MERCADO DE MUDANÇAS

SHOW RURAL COOPAVEL
DE INVERNO TE ESPERA DE
23 A 25 DE AGOSTO

FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELOS CORREIOS.
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Com o tratamento de sementes
IHARA, sua lavoura tem a proteção
do potencial produtivo na medida
certa desde o início.

Acesse o QR Code
para saber mais.

EFICIÊNCIA
NO PLANTIO
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Alta performance contra
a lagarta-elasmo
Formulação que potencializa
a sinergia entre os ativos
para um estande perfeito

3 modos de ação:
plântulas mais protegidas e
menos pragas nas fases iniciais

PRODUTO É PERIGOSO À SAÚDE HUMANA, ANIMAL E AO MEIO
ATENÇÃO ESTE
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.
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Informativo mensal da Coopavel em
circulação desde Novembro de 1976. É
permitida a reprodução parcial das
matérias desde que citada a fonte
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A Coopavel espera você
no Show Rural de Inverno

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

O Brasil da sustentabilidade
e da responsabilidade ambiental
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IMPRESSÃO
Gráfica Imperial. Tiragem de
4.000 exemplares nesta edição
ANÚNCIOS
(45) 3220-5010

TODOS SOMOS UM

ENDEREÇO
BR 277 Km 591, Caixa Postal 500
85.803-490, Cascavel, Paraná
(45) 3220-5000
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A odisseia do James Webb e a
saga cooperativa de Adão Carvat

SITES
www.coopavel.com.br
www.showrural.com.br
E-MAILS
coopavel@coopavel.com.br
imprensa@coopavel.com.br
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.
FOTO DA CAPA
Kauã Veronese
COLABORAM NESSA EDIÇÃO
Itamar Cassol
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A Covid em 2020 e a Guerra da Rússia e
Ucrânia em 2022, e mais a quebra de produção da América do Sul neste ano, potencializam a posição do Brasil no agronegócio.
O Brasil ocupa somente 9% do território
para a produção de grãos e tem mais de 60%
do território em preservação ambiental. A
área da produção de grãos ocupa somente
74 milhões de hectares enquanto que mais
500 milhões de hectares são florestas, áreas
protegidas e áreas indígenas.
Para atender a demanda de alimentos,
muitos países aumentaram a produção. Isso
foi um dos motivos do aumento dos insumos: fertilizantes, defensivos, sementes e
máquinas. Outro motivo é a concentração
na produção de fertilizantes e insumos em
poucos países e em poucas empresas.
Por isso, os aumentos chegaram a mais
de 100% em 24 meses, inclusive na logística

de transporte. Mas o Brasil é grande e tem
muito potencial e no mundo tem muitos
países que dependem do Brasil para o seu
abastecimento. A missão dos produtores
rurais brasileiros é buscar o equilíbrio dos
altos custos de produção com os valores dos
grãos e da proteína animal.
Incertezas na economia mundial, com
inflação, taxa de juros, preço do petróleo,
restrições de vendas de grãos pela Rússia,
Ucrânia, Índia, Indonésia e Argentina, pressionaram a oferta global e reduziram a disponibilidade de grãos, e isso sustentou os
preços internacionais.
Enfim, é preciso compreender que temos um grande desafio envolvendo o custo
de produção e os valores dos produtos agrícolas e pecuários no mercado. Mas o mundo
precisa do Brasil e dos produtores rurais
para a estabilidade da segurança alimentar.

O profissional do presente
e do futuro

NOTA DE CORREÇÃO:
Na edição 457 da Revista Coopavel, na página 18 - tabela ENSAIO DE SOJA 1ª
ÉPOCA 21/09/2021, na 36ª colocação onde se lê “BMX 57K58 CE”, leia-se “BMX
Trovão I2X”;
Na tabela ENSAIO DE SOJA 2ª ÉPOCA 20/10/2021” na 38ª colocação onde se lê
“BMX 51x51 I2X”, leia-se “BMX Trovão I2X”;
O cultivar foi conduzido em dois tratamentos, com populações diferentes e
com nomenclatura diferentes. Sendo assim ocorreu a duplicidade da cultivar no
ranking. A Cultivar BMX TROVÃO I2X é a nomenclatura comercial, sendo a mesma
cultivar 51IX51 I2X, nomenclatura de registro.

f Coopavel
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O BRASIL E O MUNDO

DILVO GROLLI
Diretor-Presidente
da Coopavel
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ARTIGO

A COOPAVEL ESPERA VOCÊ
NO SHOW RURAL DE INVERNO
Analista de renome internacional fará palestras especiais durante o evento

Vlamir Brandalizze, um dos
mais renomados analistas de
mercado do Brasil e admirado
inclusive no exterior, estará
em Cascavel no fim de agosto
para participar do Show Rural
Coopavel de Inverno. O técnico
agrícola e engenheiro agrônomo vai comandar três palestras especiais durante o evento,
agendado para o período de 23 a
25 de agosto.
“O Vlamir é um profissional
de grande conhecimento e prestígio. Por isso, estará no Show
Rural Coopavel, edição de inverno, para compartilhar saberes com produtores, técnicos e
convidados dessa que se torna
a maior mostra de tecnologia
para as culturas de inverno do
País”, diz o presidente da cooperativa, Dilvo Grolli. Essa será
uma das novidades dessa edição, que apresentará o melhor
das culturas que se mostram
cada vez mais rentáveis aos produtores rurais nos meses mais
frios do ano, conforme Dilvo.
Consultor de grandes jornais
e canais de comunicação especializados em agronegócio, Vlamir Brandalizze é autor de vários estudos sobre viabilidade
econômica para a agropecuária
6
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a estados do Sul, Centro-Oeste
e Norte do Brasil. Com mais de
duas mil palestras no currículo,
o consultor de mercados tem
especializações e participações
em grandes eventos internacionais. Vlamir atua como consultor e editor de informativos
sobre as mais diferentes culturas agrícolas, inclusive trigo, há
mais de 35 anos.

O EVENTO
O Show Rural Coopavel de Inverno era uma antiga aspiração da Coopavel que foi colocada em prática há
três anos. A finalidade é mostrar principalmente o quanto as cultivares e as
tecnologias destinadas a esses plan-

tios avançaram nos últimos tempos.
“O crescimento é impressionante. Vamos mostrar vários cultivares de trigo com produtividade superior a seis
mil quilos por hectare, quase o dobro
da média da Argentina, que é uma referência mundial nessa área”, informa
o coordenador Rogério Rizzardi.
O evento será realizado das 8h30
às 16h30, quando os produtores rurais, técnicos, acadêmicos, filhos de
agricultores e convidados poderão
circular pelo parque para conhecer as
novidades, que serão muitas, segundo Rogério Rizzardi. Mais de 30 cultivares serão apresentadas, a maioria
de trigo. Quinze expositores confirmaram presença, além de startups.
Os acessos ao parque e ao estacionamento serão gratuitos.

O agrônomo e consultor de mercados Vlamir Brandalizze

SENSIBILIZAÇÃO NO
COMBATE ÀS DROGAS
Em 1987, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o 26 de junho como o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de
Drogas. Essa data foi criada para
conscientizar a população global
sobre essa temática, enfatizando
a necessidade de combater os problemas sociais criados pelas drogas
ilícitas, além de planejar ações de
combate à dependência química e
ao tráfico de drogas.
Atualmente, o uso e abuso de álcool e outras drogas constituem um
dos mais graves problemas de saúde
pública no mundo, considerando-se a magnitude e a diversidade de
aspectos envolvidos. A pandemia
contribuiu para potencializar essa
situação, que merece cada vez mais

Itamar Cassol
Engenheiro de Segurança
no Trabalho

a nossa atenção.
Estima-se que cerca de 5,7% da
população brasileira seja dependente de drogas ilícitas. A maconha é a
droga mais consumida, segundo dados da Universidade Federal de São
Paulo. Esse cenário é preocupante e nos faz refletir, pois o impacto
acontece na sociedade.
A Coopavel entende o seu papel
social nesse contexto. Por isso, desenvolveu ações de reforço e sensibilização sobre o Dia Internacional
de Combate às Drogas. Uma das
ações foi a intervenção, no estilo de
roda de conversa, realizada em conjunto com a Secretaria Municipal de
Saúde de Cascavel, abrangendo dezenas de participantes, e o público
principal os líderes.
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BANHEIRO INTELIGENTE
E SUSTENTÁVEL GANHA
SELO VERDE INÉDITO
Nem o mais radical dos céticos
é capaz de negar a proporção e a
importância que as tecnologias assumem no mundo pós-moderno. A
inovação está em todos os lugares,
até nos ambientes mais improváveis
e reservados. O Show Rural Digital, uma das principais atrações do
34º Show Rural Coopavel, mostrou
em fevereiro que a tecnologia pode
transformar até banheiro em estrutura sustentável. O ineditismo da

O banheiro inteligente: oito metros quadrado de criatividade inovadora
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proposta acaba de render ao Show
Rural um selo igualmente pioneiro
no Brasil para esse tipo de projeto.
O Selo Verde ESG – Banheiro Inteligente Sustentável Show Rural
Digital Coopavel 2022 foi entregue
na Acic ao presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, e ao coordenador do
Show Rural Digital José Rodrigues
da Costa Neto. O status foi alcançado porque o banheiro empregou
práticas de responsabilidade socioambiental e cumpriu quatro dos
princípios do ODS (Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável). “O
novo sempre motivou, incentivou e
instigou a Coopavel e os seus colaboradores. Esse espírito compõe a
postura de todos os envolvidos em
um evento reconhecido mundialmente”, destacou Dilvo.
Tudo conta e vale quando a inovação é a mola propulsora de um
evento com as características do
Show Rural. “A inspiração está em
todos os lugares. E às vezes é encontrada nas coisas mais simples.
No passado, o Rogério Rizzardi e eu
viajamos o mundo para buscar subsídios para esboçar o embrião de
uma mostra de tecnologia que hoje
é referência no Brasil e exterior.
Agora, a nova geração de colaboradores da Coopavel faz o mesmo”,
afirma Dilvo. A ideia de implantar
um banheiro tecnológico sustentá-

vel era amadurecida havia três
anos por Neto, que viu algo do
tipo em viagem aos parques da
Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. “Fiquei encantado
com a novidade e trouxe a proposta para a direção, que aceitou o desafio”.
O
banheiro
tecnológico sustentável virou a inovação de uma ideia apresentada
um pouco antes, com mictórios ecológicos abastecidos
com água da chuva armazenada em grandes recipientes.
“Mas o projeto era elevar o banheiro a um outro patamar, em
algo jamais visto em feiras ou
em eventos técnicos do agronegócio no Brasil”, segundo Neto.
Mesmo com pouco tempo para
tanta novidade e complexidade, a engenheira civil Michele Mayer percebeu que aquela
poderia ser a oportunidade de
uma vida. “Para uma profissional formada há pouco tempo e
em processo de afirmação no
mercado aquela parecia uma
chance irrecusável”.
O projeto foi desenvolvido
pela Delineati Arquitetura sob

Michele, Dilvo, Bruna e Neto: selo inédito

a liderança de Michele. Mesmo
com mais de 500 projetos residenciais executados, criar um
banheiro do zero e totalmente
inovador era um passo enorme para a empresa, reconhece
Michele, que precisou recrutar
parceiros para cumprir todas
as etapas previstas. “Uma das
principais lições aprendidas é
que sou muito mais capaz, determinada e criativa do que
imaginava”, conta a engenheira.

FORA DO COMUM
A única semelhança desse com
um banheiro convencional é o nome

Dilvo e Neto falam sobre origem da ideia e desafio de expandir novidade

e às funções para as quais ele se destina. Em vez de cimento e tijolos, a
estrutura foi feita com gesso acartonado. Os ambientes todos abertos e
uma metragem pequena, de apenas
oito metros quadrados (complexo
todo do banheiro ecológico teve 48
metros) foi outro dificultador. O caráter inédito obrigou até que algumas
peças fossem projetadas e criadas de
maneira específica.
Embora pudesse à primeira vista
parecer um banheiro normal, o ambiente foi todo controlado por uma
inteligência artificial. Intensidade
da luz, temperatura, umidade e temperatura da água, tudo ajustado por
comando de voz. “Até por mensagem
de celular, com uso de um aplicativo,
o usuário pode definir os parâmetros desejados”, segundo Michele. O
vaso sanitário utilizado conta com
comandos similares aos que existem
no Japão. Em vez de papel higiênico,
a limpeza e secagem são feitos por
uma ducha interna, método recomendado inclusive por proctologistas.
A temperatura da água e da tampa
do vaso é ajustada de acordo com a
vontade do usuário.
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Uma pia com sensores especiais controlou a quantidade de
água
liberada,
automaticamente, e fez a assepsia das mãos com
ozônio, um esterilizador natural.
A energia consumida no ambiente
vinha de placas solares instaladas
na cobertura. Com os dispositivos
empregados, o usuário obtinha, em
tempo real, informações sobre a
quantidade de água usada, bem como
de energia consumida. Todos os seixos destinados à decoração vieram
do reaproveitamento de pedaços de
mármore. “Quando projetamos e
executamos, não pensamos unicamente na estética, mas na acessibilidade, sustentabilidade e economia”,
diz Michele.

SELO VERDE
A engenheira ambiental Bruna
Saara é dona da Selo Verde: Sustentabilidade na Pratica, uma startup incubada na AcicLabs, hub e aceleradora
de inovação da associação comercial.
Ao saber da novidade, Bruna fez uma
ampla pesquisa para comprovar se, de
fato, o banheiro tecnológico do Show
Rural Digital era mesmo sustentável.
Depois de apurar inúmeros indicadores, fazer estudos, leituras técnicas e
cálculos de compensação de carbono,
Bruna pôde perceber a integração da
tecnologia e inovação com a sustentabilidade. “Essas são ferramentas perfeitamente compatíveis”, de acordo
com ela.
A aferição mostrou que a estrutura atendia a quatro dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável:
7º (energia renovável), 9º (inovação
e infraestrutura), 11º (comunidades
10
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DIA C/AGASALHO

COLABORADORES COOPAVEL:
e cidades sustentáveis) e 13º (ação
contra a mudança global do clima).
Os ODSs são da ONU (Organização das
Nações Unidas) e integram a Agenda
2030. Com 17 objetivos, a busca é para
fazer do mundo um lugar melhor e
mais sustentável.

ECONOMIA
Bruna percebeu, com os levantamentos que realizou, que o banheiro também está associado à
otimização de uso de materiais reaproveitáveis (logística reversa),
uso racional de água, de energia
e correta destinação de resíduos.
A economia de água com o vaso sanitário foi de 13 litros por minuto. Caso
os 15 conjuntos de banheiro do Show
Rural utilizassem essa mesma configuração, então a economia diária, durante o evento, seria de 28 mil litros.
Nas torneiras, partindo desse mesmo princípio, a redução seria de
31,2 mil litros.
O chuveiro escolhido para
o banheiro inteligente é 13 litros por minuto mais econômico que um similar convencional.
A redundância de painéis solares
pelos banheiros, além de economia,
traria compensação em carbono por
se deixar de emitir gases poluentes à
atmosfera. A possibilidade de manter a temperatura interna constante também é fator de diminuição de
gastos, observa Bruna, que destaca
o poder da mensagem passada pelo
projeto: “Todos que conheceram esse
ambiente puderam refletir sobre os
benefícios da gestão sustentável dos
mais diferentes recursos com o uso
da tecnologia”.

• Eduardo Siqueira Lacerda
• Juliana Dobke Lettnin
• Ketlin Karoline Thomas
• José Rodrigues da Costa Neto
PROFISSIONAIS PARCEIROS:

• Michele Mayer, engenheira civil
• Bruna Saara, engenheira ambiental
EMPRESAS PARCEIRAS:

• Açomais Telhas
• ASCAEL
• AWS
• Bedin Solar
• Bigolin
• Connecta Representações | "Conectando Você
À Industria"

• Daikin
• Datarain
• Delineati Arquitetura
• Denfa
• Docol
• Ecodecor | Tintas E Revestimentos
• Estação Conceito | Por Rita Galafassi
• Estação Das Plantas
• Ethos Engenharia Integrada
• Everlux
• Extinvel | Soluções Contra Incêndio
• Granimar Marmoraria
• Instalmix
• Laufer Encanadores E Desentupidores
• Limppano
• Luminarium
• Miotto Construtora (Thiago Mioto)
• MM's Imóveis
• Odonata Paisagismo
• Oeste | Acabamentos Em Gesso
• R. Dal Molin | Soluções Em Projetos De Prevenção
Contra Incêndio (Renata)

• RS Comunicação Visual
• Saara & Cé
• Selo Verde: Sustentabilidade Na Prática
• Schneiker | Automação E Iluminação Residencial
• Sedemir Blasczak | Arquitetura Para Saúde
• Selo Verde | Sustentabilidade Na Prática
• Senses Fragrances
• Sirlei Oldoni
• Sol Pedras Group
• Solar Eng - Energia Pra Toda A Vida
• Super Barra Sul
• Telhaço
• Valdemir P. Ribeiro | High Performance
Business Consultant

• Veber Energy Light
• Vidrolar Vidraçaria

COOPAVEL EXERCITA
E ESTIMULA A
PRÁTICA SOLIDÁRIA
Participação da Coopavel no encerramento do Dia C de 2022

Ao mesmo tempo em que
contribui para fortalecer o
campo e gerar empregos e renda a trabalhadores da cidade,
a Coopavel tem a solidariedade
como uma marca importante de
sua trajetória de mais de meio
século. A cooperativa acaba de
participar de duas ações que fazem diferença na comunidade:
o Dia Cooperar, organizado no
Paraná pela Ocepar e OCB (Organização das Cooperativas do
Brasil), e a Campanha de Inverno Doa calor, aqueça vidas.
O Dia C é uma tradição em
todo o País e destaca o Dia do
Cooperativismo, sempre lembrado no primeiro sábado de
julho. Nesta edição, oito cooperativas participaram e juntas
conseguiram oito toneladas em
doações, que foram entregues
à Cooperativa de Catadores de
Materiais Recicláveis de Cascavel. A campanha arrecadou
produtos de limpeza e higiene
pessoal. “Essa é uma intercooperação importante, porque
integra cooperativas em um esforço comum, de valorização da
comunidade”, diz o presidente
Dilvo Grolli.
Dilvo e outros líderes participaram, no último dia 2, de even-

to que marcou o encerramento
das atividades no município.
Uma grande festa foi realizada
no Calçadão da avenida Brasil, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida. “Esse
é um gesto que evidencia um
dos mais determinantes pilares do cooperativismo, que é
a participação social e o decisivo envolvimento das cooperativas com o cotidiano das
pessoas do seu entorno”, reforçou o presidente da Coopavel,
que envolveu todas as suas filiais e indústrias na campanha
de arrecadação.
Em Cascavel, o Dia de Cooperar 2022 contou com a participação, também, da Cresol Progresso, Lar, Sicoob Credicapital,
Sicredi Vanguarda, Unimed Cascavel, Uniprime e Cotriguaçu.
“Estamos muito felizes, porque a meta de arrecadação,
superior a duas toneladas,

foi
superada
com
folga.
Isso
demonstra
a
solidariedade e o compromisso
das pessoas de estender a
mão a quem mais precisa”, destaca o gerente de Recursos Humanos da Coopavel, Aguinel
Waclawovsky.

AGASALHO
A Coopavel, por meio do setor de Gente e Gestão, organizou
a Campanha do Agasalho Doe
calor e aqueça vidas, que envolveu principalmente no mês de
julho colaboradores, cooperados e parceiros da cooperativa.
Três toneladas, ou 4,6 mil unidades, entre roupas, calçados e
cobertores foram conseguidos.
Todo material é destinado a entidades assistenciais que atendem famílias carentes, informa
a coordenadora do setor Claudia da Rocha.

A campanha realizada anualmente contempla entidades assistenciais
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O evento aconteceu no Jardim Botânico, no Rio

O BRASIL DA SUSTENTABILIDADE
E DA RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Dilvo falou que, diferente do que ocorre em outros países e em outros setores
nacionais, os produtores rurais doam de
20% a 80% de seu patrimônio (dependendo da região do Brasil onde a propriedade
esteja) à preservação e à proteção dos mais
diferentes recursos naturais. “Os agropecuaristas fazem isso e merecem respeito
por esse gesto de comprometimento com
a sustentabilidade e com o futuro da vida
e do planeta”. Na área de abrangência da
Coopavel, o percentual preservado é ainda
maior do que o que manda a lei. “Aqui, temos 28% de preservação”, acrescenta ele,
citando também projetos da cooperativa
de recuperação e proteção de nascentes,
de uso de energias renováveis alternativas
e da defesa, entre outros, do plantio direto e outras práticas de cunho ambiental.

Com 60% de suas matas preservadas, País é o que mais protege a natureza e os seus recursos

Banco do Brasil, Petrobras,
Banco Central e Ministério do
Meio Ambiente promoveram
recentemente, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, um dos
maiores eventos já realizados
no País para debater questões
fundamentais ao presente e ao
futuro do planeta. O Congresso Mercado Global de Carbono
reuniu alguns dos principais
líderes do setor produtivo e de
instituições preocupadas com
a sustentabilidade.
Um público seleto, cuidadosamente escolhido pelos
organizadores, pôde assistir
presencialmente as exposições
de nomes como Joaquim Leite,
ministro do Meio Ambiente, Ro12
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berto Campos Neto, presidente
do Banco Central, Gustavo Montezano, presidente do BNDES
e Fausto de Andrade Ribeiro,
presidente do Banco do Brasil.
O Congresso contou com a participação também de representantes de cooperativas e de entidades do setor produtivo.
O consenso dos palestrantes foi que não é mais possível
produzir e empreender sem
considerar os princípios da sustentabilidade e de preservação
dos recursos naturais. “O Brasil tem feito a lição de casa com
louvor. Somos comprometidos
e contamos com uma das legislações ambientais mais modernas e rigorosas do mundo”, des-

tacou o ministro Joaquim Leite.
Ele destacou também o papel
dos produtores rurais e sua colaboração com a preservação
e sustentabilidade.

O QUE MAIS PRESERVA
Um dos pronunciamentos de
maior repercussão do Congresso foi
o do presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli. Ele destacou que o Brasil é o
país que mais cuida e preserva o meio
ambiente em todo o mundo. Hoje,
60% do território nacional está protegido. A área de grãos ocupa somente 9% do território e ela pode crescer
muito mais nos próximos anos sem
necessitar de um único palmo do
maior bioma do mundo, ressaltou ele.

O Brasil tem feito
a sua lição de casa
com louvor. Somos
comprometidos e
contamos com uma
das legislações
ambientais mais
modernas do mundo

Dilvo, um dos representantes das cooperativas

35% do leite e 30% da tilápia. Juntas elas
faturaram R$ 134,8 bilhões em 2021. Mas,
atualmente, são mais de 200 as cooperativas ligadas ao Sistema Ocepar no Estado,
de sete áreas de atuação, com faturamento
global de R$ 153,7 bilhões.
O Paraná encerrou o ano de 2021 com
quase 129 mil empregos gerados pelas cooperativas, crescimento superior a 7,5%
em comparação ao que existia no fim do
exercício anterior. Quanto a tributos, eles
somaram quase R$ 4 bilhões no ano passado. “Tudo isso prepara o cooperativismo do
Estado para vencer uma meta bastante ousada, que é atingir faturamento de R$ 200
bilhões em pouco tempo”, ressaltou Dilvo.

Joaquim Leite
ministro do Meio Ambiente

COOPERATIVISMO
Dilvo falou ainda da força do cooperativismo do Paraná, que é um dos mais pujantes e organizados do Brasil. Temos mais de
70 cooperativas na área agropecuária que
respondem por 70% da soja, 60% do milho,
55% do trigo, 56% do suíno, 44% do frango,

Os produtos rurais brasileiros doam
de 20% a 80% do seu patrimônio
à preservação ambiental. É só
no Brasil que isso acontece e
merecemos respeito por esse gesto
Dilvo Grolli
presidente da Coopavel
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O QUE VOCÊ E O MÉTODO
ESG TÊM EM COMUM?
Há quase 20 anos um novo método de trabalhar, empreender, produzir e consumir invade as mais diferentes empresas e instituições e
também influenciam a vida das pessoas pelo mundo todo. Para os especialistas, as regras defendidas pelo
ESG é um caminho sem volta. Quem
explica melhor sobre o que você

O QUE SIGNIFICA E QUAL É A ORIGEM DA SIGLA ESG?
ESG é uma sigla em inglês que
significa environmental, social and
governance, e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.
QUE CENÁRIO LEVOU À CRIAÇÃO
DESSE MÉTODO E COMO ELE SE
APLICA?
O termo foi cunhado em 2004
em uma publicação do Pacto Global. Surgiu com a necessidade de
integrar os CEOs de grandes instituições financeiras em uma ótica de
capitalismo consciente sobre como
integrar fatores sociais, ambientais e de governança no mercado
de capitais.
QUAIS SÃO OS PILARES CENTRAIS
DESSA PRÁTICA E COMO ELES SE
APLICAM NAS EMPRESAS?
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tem a ver com essa nova abordagem, que chega com força também
no Brasil, é a presidente do Grupo Gestão de Pessoas e Cultura do
World Trade Center Região Sul, Silvana Pampu. Veja o que Silvana diz
sobre o tema que desperta tantas
atenções em entrevista exclusiva à
Revista Coopavel:

Os diversos stakeholders seguem de perto a pauta, pois ter
aplicado ESG consegue demonstrar
melhores resultados nas organizações, melhor reputação e maior
resiliência em meio às incertezas e
vulnerabilidades. Segundo o Pacto Global, alinhar os critérios ESG
com as ODS era estratégico para
acelerar as discussões no mercado
de capitais. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reúnem
os grandes desafios e vulnerabilidades da sociedade como um todo.
POR QUE OS CONSUMIDORES ESTÃO
TÃO ATENTOS A ATITUDES COMO
AS DISSEMINADAS PELO ESG?
As gerações têm tido mudanças significativas, seja em valores,
consciência e na forma de consumir
produtos. E algo que tem tomado
muita relevância é consumir produtos de marcas que gerem confiança,
isso passa desde serem empresas
que não agridam o meio ambien-

te, a empresas que demonstrem
que na sua linha inteira produtiva
não há trabalho “escravo” ou em
poucas condições, que há respeito pelas normais ambientais, segmentos das legislações dos países
etc. Passa por consumir de empresas que mostrem que fazem a diferença não apenas no entorno onde
estão inseridas.
UMA DAS RESSALVAS A ESSE
MODELO É QUE ELE SE ADAPTARIA
MELHOR ÀS GRANDES CORPORAÇÕES, DEVIDO AOS CUSTOS E
NECESSIDADE DE UMA GRANDE
ESTRUTURA PARA A SUA IMPLEMENTAÇÃO. VOCÊ CONCORDA COM
ISSO?
Não concordo com isso, pois implementar ações responsáveis passa por atitudes individuais desde
um pequeno empresário, agricultor
etc, no que tange a cuidados com
meio ambiente, descarte de materiais, a forma com que remunera e

contrata seus times, a forma com
que agrega valor a à sociedade etc.
Não se trata de ter grandes investimentos, mas sim uma cultura de
prática responsáveis que suportam
a estratégia ESG.
QUE TIPO DE BENEFÍCIOS A OBSERVAÇÃO DESSES CONCEITOS LIGADOS À GOVERNANÇA E A PRÁTICAS
SOCIAIS E AMBIENTAIS RESPONSÁVEIS PODEM TRAZER AO FUTURO DO
PLANETA?
Cada vez mais essas práticas
estão norteando grandes decisões,
sejam com legislações de redução
de plásticos na cadeia produtiva ou
nas regras de descarbonização do
planeta ou percentual exigido de
reciclagem ou endereçamento dos
resíduos, economia circular etc. Há
diversas legislações que aceleram
esses compromissos, bem como diversas empresas e startups surgem
e se fortalecem para resolver esses
problemas crônicos.
ESSA É UMA METODOLOGIA APENAS APLICADA AO UNIVERSO CORPORATIVO OU É EXTENSIVO AOS
MAIS DIFERENTES AMBIENTES DE
RELACIONAMENTO?
É extensivo a diferentes níveis
de relacionamento e a pequenas
decisões individuais, desde coisas
simples como escolha da marca que
consome, meio de locomoção, a formas mais atuantes de fazer parte
de diversas iniciativas que visam à
educação e consciência de um capitalismo mais consciente por parte
de todos.
E QUANTO AOS INVESTIDORES, HÁ
TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS

EMPRESAS INTEGRADAS A ESSE
CONJUNTO DE POSTURAS?
Sem dúvida, quando falamos
da criação junto ao Pacto Global e
na articulação no mercado financeiro, muitas instituições atrelam
os grandes financiamentos e empréstimos a necessidade das organizações evidenciarem que estão
fazendo seu papel. Os investidores
tendem a investir em empresas
que transmitam essa confiança de
imagem de marca, bem como ações
concretas, pois tende a ter muito mais retorno financeiro e menor vulnerabilidade de reputação
e a crises.
E A ESFERA PÚBLICA, COMO ELA SE
ENCAIXA A ESSA CARTILHA?
Não apenas encaixa, como eles
também têm um grande papel de
articular politicas publicas que suportem e incentivem essa prática, a
criar fóruns de discussão para amplamente trazer a tona a relevância
e a fomentar ecossistemas de inovação para responder às “dores” que
existem através da criação de novas
soluções.

Cada vez mais essas
práticas estão norteando
grandes decisões, sejam
com legislações de redução
de plásticos na cadeia
produtiva, ou nas regras
de descarbonização do
planeta
Silvana Pampu

QUEM É
SILVANA PAMPU
É entusiasta do desenvolvimento humano e por
fomentar as temáticas de
inovação. Presidente do
Grupo Gestão de Pessoas
e Cultura do World Trade
Center Região Sul. Conselheira do Capitalismo Consciente e Board Advisor de
Startup. Colunista do Gazz
Conecta – Gazeta do Povo.
Founder do Instituto Connect- Confraria de Executivos fomenta debates, peer
coaching e impacto social.
Coautora dos Livros “Meu
Legado” e “Experiência do
Colaborador - Da Teoria a
muita prática”
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A ODISSEIA DO
JAMES WEBB E A
SAGA COOPERATIVA
DE ADÃO CARVAT

Jean Paterno
Jornalista da Coopavel

compreender o mistério da vida
e das coisas, então nada faria o
menor sentido.
Essa junção de esforços, que
é tão antiga quanto a primeira reflexão da espécie sobre si
mesma, permite pressupor que
a cooperação é inata ao ser que
pensa, sente e percebe. Adão
Carvat, que carrega o nome do
protótipo que Deus criou e chamou de homem, não tem a menor noção de quem sejam e o
que representam James Webb,
Alvin Toffler e Yuval Harari
para a civilização do passado e
do futuro, mas ele é a essência
do que é a cooperação e do que
ela é capaz de fazer pela história de uma comunidade e de
seus moradores.

se dedicar ao cultivo também de novas habilidades. É dessa interação
que surgem a escrita, a culinária,
a filosofia e as grandes invenções.
O compartilhamento de virtudes,
curiosidades e sonhos fez brotar
a mais bem-sucedida das espécies
que, por enquanto, reina absoluta
no universo conhecido. As gerações
aprenderam que, por mais que se
avance, tudo acontece em ciclos,
que parecem se repetir em uma espiral sem fim como teoriza o alemão Friedrich Nietzsche em seu
Eterno retorno.

GÊNESIS
Adão Carvat nasceu em 1924
em Canoinhas (SC) e chegou com 14
anos à terra que um dia chamaria de
sua. O ano era 1938 e Cascavel, que
atendia pelo nome de Aparecida dos
Portos, era distrito de Foz do Iguaçu. Treze anos antes da emancipação, era possível contar nos dedos
as casas e os pequenos comércios.
Madeiras nobres, hoje caríssimas e
protegidas, não valiam uma xícara
de café, lembra Adão, que ao lado
dos irmãos precisou abrir uma cla-

AS PRIMEIRAS CÉLULAS
O telescópio espacial James Webb foi lançado em
25 de dezembro para olhar para o passado

Os fins parecem justificar a contradição. Uma das máquinas mais
sofisticadas e futuristas já inventadas pelo homem tem por missão
olhar para o passado. O James Webb,
sucessor do Hubble, foi lançado às
profundezas do espaço no dia 25 de
dezembro para mirar o Big-Bang, a
grande explosão que teria originado
tudo o que existe e que, segundo os
cientistas, ocorreu há mais de 13 bilhões de anos.
A exemplo de Webb, o escritor
Alvin Toffler estuda o passado para
entender a trajetória de superação
humana e para, a partir dos seus
movimentos, decifrar os próximos
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passos da civilização. Em Sapiens,
o historiador israelense Yuval Harari alcançou a façanha de em apenas 464 páginas condensar a história e as proezas da humanidade
que demoraram 75 mil anos para
se materializar.
Mas qual é a relação de um telescópio e dos escritos de Toffler e
Harari com a cooperação e com a
trajetória de vida de Adão Carvat,
o mais velho dos 6,5 mil cooperados da Coopavel? A resposta é: tudo.
Sem cooperação, sem um propósito e sem pessoas reais, como Adão,
para experimentar os efeitos de
existir, de compartilhar e de tentar

Toffler e Harari viajaram fundo
no tempo para traçar alguns dos
mais monumentais marcos civilizatórios. Um dos mais determinantes ocorreu há cerca de 40 mil anos,
quando o homem sábio percebeu
que o simples ato de jogar sementes
no solo provocaria uma revolução.
Em vez de nômade e coletor, ele poderia ter uma vida mais confortável
e manter a família unida e abrigada
dos perigos das longas jornadas. A
descoberta da agricultura, que passaria a rivalizar com o extrativismo, originou as primeiras células
do que viriam a ser os povoados e
as cidades.
Em vez de se preocupar em caminhar sem trégua para conseguir
alimento, agora as pessoas podiam

O cooperado Adão Carvat, que chegou a Cascavel 13 anos antes da emancipação
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reira para a construção da moradia da
família e para semear o primeiro pedaço
de roça com milho, feijão, arroz e trigo.
O trabalho era todo manual e a produtividade do milho há 50 anos, na propriedade dos Carvat, chegava a apenas
25% do que se produz hoje. O Brasil alcança média de 94 sacas por hectare, o
Paraná de 162 e o Oeste (na região abrangida pela Coopavel) chega a produzir
183 sacas – milho verão. “Durante muitos anos, tínhamos a enxada e o falcão
por companheiros. Muitos anos depois,
comprei uma trilhadeira para debulhar
milho e feijão”, lembra Adão, que em seguida investiu em um tobata (espécie de
carroça motorizada) antes de adquirir o
primeiro trator. A trilhadeira virou peça
de um pequeno museu que não deixa a
comunidade de São João, no interior de
Cascavel, esquecer de seu passado.
A labuta na lavoura rendia pouco,
mas permitia que pais de proles numerosas mantivessem os filhos sempre bem
alimentados. Alguns itens mais nobres,
como carne e banha, eram trocados nas
sedes dos povoados por querosene, açúcar ou ferramentas. “Médico era luxo
naquele tempo. Por isso, ficar doente
era um pesadelo”, lembra Adão, que teve
oito filhos. Caso o problema fosse grave,
a viagem duraria dias a bordo de carroças para chegar a Foz ou a Guarapuava.
Muitos enfermos acabavam morrendo
precocemente por falta de recursos e cuidados ou por desinformação.

FAROL
Com a fadiga dos ciclos de extração,
era hora de pensar em como fazer de
Cascavel um município de sucesso. Entre 1960 e 1970 duas instituições seriam
criadas e trariam as respostas há tanto

18

REVISTA COOPAVEL

esperadas. A associação comercial foi
fundada com a missão de ser um fórum
permanente de reflexões e busca de soluções aos desafios locais e a Coopavel
surgiria para livrar os agricultores da
ambição de empresas nacionais e estrangeiras que colocava em risco o futuro
da agricultura comercial da região. Em
1970, Cascavel tinha 89.921 habitantes e
chegou a 163.459 dez anos depois, crescimento de 81,78%.
“Quarenta e dois produtores rurais,
cansados de exploração, decidiram unir
forças e apostar tudo em um método que
já era sucesso em países da Europa e ganhava impulso no interior do Rio Grande
do Sul. Felizmente, o projeto deu certo,
transformou vidas e escreveu capítulos
de êxito na história do nosso município”,
costumava dizer Roberto Wypych, que
sucedeu o pioneiro Adolpho Cortese na
presidência da Coopavel.
A essa altura, Adão Carvat já era um
homem feito e um líder admirado na sua
comunidade. Adão acompanhava com
atenção o burburinho sobre a novidade.
“Busquei mais informações a respeito e
percebi que o projeto era interessante e
traria benefícios aos agricultores. Sempre fui muito bem tratado pelo pessoal
da cooperativa. E todos os questionamentos que eu apresentava encontravam respostas rápidas e satisfatórias”,
afirma o cooperado dono do registro de
número 248. A Coopavel passou a remunerar com justiça os cooperados, a investir em estruturas de armazenamento e
a levar informações técnicas preciosas
ao campo.
A assistência técnica permitiu saltos
de produtividade incríveis e ao mesmo
tempo em que compartilhavam novidades de manejo, os extensionistas chamavam atenção para práticas de res-

ponsabilidade ambiental. “Essa foi uma
grande novidade, porque passamos a
produzir de forma organizada, segundo
calendários cuidadosamente elaborados, com mais qualidade e resultados”,
lembra Adão. Mas para chegar a esse estágio foi preciso vencer o apetite das erosões, o racionamento de combustíveis da
crise do petróleo e o fracasso de planos
de ajuste econômico.
Mesmo com indicadores favoráveis,
o processo de consolidação do cooperativismo era um exercício de convencimento diário. “O movimento superou
resistências de toda ordem e prosperou
devido à sua consistência. A seriedade,
a responsabilidade e a parceria com o
agricultor foram determinantes para o
sucesso desse modelo de negócio”, diz o
cooperado Isaias Orsatto. A organização
das propriedades, a percepção de que a
atividade rural poderia ser muito rentável e a gradual consolidação de um novo
celeiro brasileiro de grãos fez Cascavel
resplandecer todo o seu potencial de desenvolvimento e se tornar um farol para
a região Oeste do Paraná, acentua Isaias.

SUSTENTÁVEL
Os técnicos da cooperativa foram
responsáveis por disseminar, no entorno
de Cascavel ao longo dos anos, novidades sobre cultivares, manejo e técnicas
sustentáveis, como o plantio direto. O
cultivo na palha foi desenvolvido pelo
agricultor paranaense Herbert Bartz,
que percebeu que esse cuidado era saudável para o bolso e para o meio ambiente. Porém, mesmo com as vantagens de
investir no diálogo entre o especialista
e o lavrador, o processo de comunicação
entre o invento e a sua aplicação prática
demorava demais.
O Show Rural, com sua primeira edição em 1989, viria para diminuir o tempo
necessário entre o desenvolvimento e a
transmissão de novos conhecimentos ao
produtor. Adão Carvat esteve em algumas das edições daquela que se tornaria
uma das maiores mostras de tecnologias
agropecuárias do mundo e se diz impressionado com a evolução que presenciou.
“É difícil conter o ímpeto e a vontade

Cascavel, no início, era um pequeno povoado

Hoje, com quase 340 mil habitantes,
município é modelo ao Brasil
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humana quando há determinação
e trabalho”. Sugando informações
diretamente da fonte, os produtores
viram suas produtividades e seus
lucros multiplicarem.
Apenas na soja e milho, a produtividade saltou em mais de 200% na
região da Coopavel no intervalo de
três décadas. Pouco depois do Show
Rural, a cooperativa investiu no projeto “Carne”, com a implantação de
plantas frigoríficas para o abate de
frangos e suínos. Com o melhor em
tecnologia e sanidade, a Coopavel
abriu um novo leque de oportunidades a muitos de seus associados
e passou a exportar para mais de 40
países. Para que cooperados e colaboradores pudessem acompanhar
o processo de evolução da cooperativa, ela foi uma das primeiras no
País a criar uma universidade para
socializar conhecimentos por meio
de cursos, treinamentos e programas de especialização.

anos depois da emancipação, Cascavel é apontada por diversos institutos como uma das melhores cidades
brasileiras para viver e investir. Com
quase 340 mil habitantes, o município ainda tem forte conexão com o
campo, e o sucesso do agronegócio
ofereceu as condições certas para
a cidade virar referência nacional
nas áreas da educação superior,
saúde especializada e prestação
de serviços.
“Em recente estudo realizado
pelo Ipardes, o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico
e Social, municípios do Estado que
têm cooperativas contam com IDH
(Índice de Desenvolvimento Humano) mais elevado. Em muitos municípios, as cooperativas são as mais
importantes empresas, maiores em-

pregadoras e geradoras de receitas.
Não há dúvidas de que Cascavel e a
região Oeste seriam diferentes sem
o trabalho dedicado da Coopavel, de
seus cooperados e colaboradores”,
diz o presidente do Sistema Ocepar,
que representa mais de 200 cooperativas, José Roberto Ricken.
Ricken tem razão. Na década
de 1990, o IDH dos municípios do
Oeste ficava entre 0,4 e 0,6, considerado muito baixo e baixo. E agora,
30 anos depois, são poucos os que
não estão entre 0,7 e 0,8, apontado
como alto. E os melhores indicadores estão em municípios e entornos
de áreas com a influência de cooperativas. Em 1940, o Oeste todo tinha apenas 7.645 habitantes e hoje
são quase 1,35 milhão, 60% desses
moradores estão em apenas três

municípios Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo. Em 1960, o Oeste tinha
135.697 habitantes, quase três vezes
menos do que Cascavel, sozinha,
tem atualmente.

SALTO DE PROSPERIDADE
De 42 fundadores, a Coopavel
reúne atualmente 6,5 mil cooperados e dá emprego e renda a 7,5 mil
colaboradores. Desses, dois mil são
estrangeiros. Em 2021 e 2022, a cooperativa bateu recordes de crescimento e pretende dobrar de tamanho até o fim de 2025. A Coopavel é
a representação de um movimento
revolucionário, que leva esperança e compartilha prosperidade por
onde passa, diz o atual presidente
Dilvo Grolli.
Cinco das 15 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil estão
no Oeste, que com apenas 0,2% do
território brasileiro responde por

30% da produção de grãos do Estado
que é um dos celeiros do País. Coopavel, Copacol, Lar, C.Vale, Frimesa,
Copagril e Primato têm, juntas, 66
mil cooperados e 73,3 mil colaboradores. Com faturamento de R$ 55,7
bilhões por ano, elas respondem por
fatia considerável do Produto Interno Bruto do Oeste e do Paraná.
Hoje, aos 98 anos, Adão Carvat imita o James Webb e olha
para o passado. Mais que tentar
encontrar respostas para os grandes enigmas da humanidade,
Adão, como o modesto explorador
do tempo que é, redescobre a sua
existência e se alegra ao confirmar
os seus acertos. De a partir da cooperação construir uma família, deixar um legado de compromisso com
a atividade rural e dar a sua parcela
de colaboração à construção de uma
cooperativa sólida e à estruturação
de um município que é modelo para
o Brasil.

CINCO DAS 15 MAIORES
COOPERATIVAS DO BRASIL
ESTÃO NO OESTE
As cinco maiores do Oeste
são: Coopavel, Copacol, C.
Vale, Lar e Frimesa. Também
atuam na agropecuária regional a Copagril e a Primato
Juntas, têm:
• 66 mil cooperados
• 73,3 mil colaboradores
• R$ 55,7 bilhões em
faturamento

TRANSFORMAÇÃO

UM SHOW DE NÚMEROS

A vila de um punhado de pessoas se transformou em uma das principais cidades do Paraná. Hoje, 70

R$ 20 TRILHÕES

Os números provam a grandiosidade do Show Rural
Coopavel, uma das maiores mostras de tecnologias
para o campo do mundo:

• 34 edições
• 5 milhões de visitantes
• 10 mil expositores
• 5,5 mil parcelas com experimentos/ano
• 4,2 mil empregos gerados por edição
• 720 mil metros quadrados é o tamanho

Início de obras da área industrial da Coopavel, na década de 1980

A Coopavel participa de uma cadeia virtuosa que movimenta mais de R$ 20 trilhões por ano no mundo. Hoje,
conta com 6,5 mil cooperados e 7,5 mil colaboradores, tem faturamento anual de R$ 5 bilhões e exporta cerca
de 100 mil toneladas de carnes de frango e suíno por ano a mais de 40 países. A cooperativa está presente em
23 cidades e tem 34 unidades no Oeste e Sudoeste do Paraná.

• 42% foi o crescimento da Coopavel em 2021, chegando a faturamento de R$ 4,94 bilhões
• R$ 10 bilhões em faturamento é a meta que deve ser alcançada até o fim de 2025
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O Show Rural encurtou caminhos entre a
pesquisa e a aplicação dela, no campo

do
parque que recebe o evento
• R$ 8 bilhões é a soma do valor comercializado pelos expositores nas últimas três edições
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CASCAVEL, A METRÓPOLE DO INTERIOR
Data de instalação:
14 de dezembro de 1952
(emancipação foi em 1951)

Oeste tem oito dos
maiores VBPs do
Paraná:

336.073
habitantes

R$ 3,48 bilhões
Toledo

223.090
eleitores

R$ 2,27 bilhões
Cascavel

R$ 1,47 bilhão
Marechal C. Rondon

R$ 1,32 bilhão
Palotina

R$ 1,35 bilhão
Santa Helena

R$ 1,16 bilhão
São Miguel do Iguaçu

R$ 1,34 bilhão
Assis Chateaubriand

R$ 1,08 bilhão
Nova Aurora

43.945
empresas
R$ 38.368
renda per capita
R$ 12,6 bilhões
de PIB em 2020
R$ 2,27 bilhões
de VBP em 2020
4.671
propriedades rurais

JAMES WEBB

ALVIN TOFFLER

foi administrador da Nasa, a agência espacial norte-a-

escritor norte-americano autor, entre outros, do livro A

mericana, de fevereiro de 1961 a outubro de 1968. Militar

terceira onda. Doutor em Letras, Leis e Ciência, ficou

e entusiasta da astronomia, Webb deu grandes con-

conhecido pelos seus escritos sobre a revolução digital

tribuições ao programa Apollo, que mandou o homem

e das comunicações.

à lua. O mais futurista telescópio espacial já criado foi
batizado com o nome dele.
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YUVAL NOAH HARARI

FRIEDRICH NIETZSCHE

é um historiador israelense considerado o maior pensa-

nasceu na Prússia e é considerado um dos maiores

dor do século 21. Autor dos livros Sapiens e Homo Deus,

filósofos da história do pensamento. Crítico cultural e

ele venceu por duas vezes o Prêmio Polonski de Criativi-

compositor, ele foi autor de vários livros, como Assim

dade e Originalidade nas disciplinas de Humanidades.

falou Zaratustra, O Anticristo e A Gaia Ciência.
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MERCADO

O PROFISSIONAL DO
PRESENTE E DO FUTURO
Mesmo com o avanço das tecnologias e da automação, a presença humana segue determinante nas mais
diferentes empresas e instituições.
Pesquisadores buscam entender melhor as habilidades que compõem o
perfil do profissional do presente e
principalmente do futuro. Duas dessas virtudes foram apontadas no Fórum Econômico Mundial, realizado
em 2020.

PROFESSOR, QUAIS SÃO OS MAIORES DESAFIOS DE UMA EMPRESA
EM UMA ÉPOCA DE TANTAS NOVIDADES COMO AGORA?
Um dos maiores desafios de
uma empresa tem sido crescer continuamente num ambiente turbulento, muitas vezes afetada pela
economia mundial, na qual a concorrência está cada mais acirrada. Assim, para se manter vivo no
mercado é preciso, além de ter uma
gestão focada em resultados principalmente financeiros, ser também
um fornecedor confiável oferecendo produtos e serviços de qualidade. Cabe mencionar que os clientes
estão cada vez mais exigentes e a
sobrevivência da empresa depende
de sua fidelização. Não se pode perder clientes num mundo altamente
24
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Especialistas em mercado e em
recursos humanos consensuam que
pensamento crítico e solução de problemas estão no topo das habilidades
e seguem valorizadas pelos próximos
anos. É desse ambiente de trabalho,
de mudanças e de posturas que fala o
professor Joel Souza e Silva, do time
da Academic Ventures, em entrevista exclusiva concedida à Revista
Coopavel. Acompanhe:

competitivo e, para isso, é preciso
não cair na mesmice e, consequentemente, no esquecimento.
MUITOS TÊM MEDO DA MUDANÇA,
POR QUE ISSO OCORRE, PROFESSOR?
Costuma-se dizer que as pessoas têm medo do desconhecido, que
gostam de fazer aquilo que já sabem,
ficando inseguras sobre algo que
nunca fizeram podendo até mesmo
sentir-se muito angustiadas. Mas
as mudanças fazem parte da nossa
vida, sempre são criados produtos
e serviços novos, consequentemente adotados novos processos. Hoje
em dia, cada vez mais a tecnologia
tem trazido mudanças nos hábitos
das pessoas e, consequentemente, a
necessidade de estar sempre atuali-

zado. O pensamento positivo pode
ajudar as pessoas a superar seus
medos e alcançar bons resultados
com rapidez.
QUAIS AS HABILIDADES MAIS VALORIZADAS HOJE EM DIA EM QUALQUER
EMPRESA?
Os funcionários precisam superar as expectativas dos empregadores. Poderíamos relacionar várias
habilidades, tais como saber liderar
seus colegas, seu time, os gestores e
as vezes até os diretores. Saber trabalhar em equipe, ser comprometido e participativo, ter empatia (se
colocar no lugar do outro), ter controle emocional (facilidade em perceber as suas emoções e das outras
pessoas com quem trabalha), ter boa
comunicação tanto escrita como fa-

lada. No Fórum Econômico Mundial
realizado em outubro de 2020 foi
apontado que o pensamento crítico
e a solução de problemas estão no
topo das habilidades mais importantes até 2025, seguida de criatividade, iniciativa e liderança. Ainda
aparecem na lista novos itens como
autogestão, aprendizagem ativa, tolerância ao estresse e flexibilidade.
E QUAIS SÃO AS VIRTUDES CONSTRUÍDAS AO LONGO DA HISTÓRIA
QUE PERMANECEM E QUE O EMPREGADOR SEMPRE VAI VALORIZAR?
Um bom profissional precisa
pensar como dono, zelar pelo patrimônio da empresa, ser ético, ser
honesto, ser humilde, ter iniciativa
para resolver problemas e buscar
soluções sempre, tratar bem as pessoas com quem se relaciona no trabalho, lembrar que são os clientes
que darão sustentabilidade à empresa. Caso eu pudesse dar um conselho seria que procurassem trabalhar em empresas que se destacam
por ter líderes transformadoras que
incentivam seus colaboradores a
crescer profissionalmente.
QUAL É A MAIOR FALHA QUE
O
FUNCIONÁRIO
PODE
COMETER DIANTE DE UMA ÉPOCA TÃO DINÂMICA E TÃO CHEIA
DE POSSIBILIDADES?
O mundo está em constante mudança. As organizações têm que ser
dinâmicas frente aos novos desafios
e, com isso, o funcionário precisa
estar sempre atualizado. Todo dia
precisa aprender coisas novas. O dia
em que não aprendeu nada pode-se
considerar perdido. Acredito que
nos dias de hoje a maior falha que o

funcionário pode cometer é deixar
de aproveitar as oportunidades de
acesso a novos conhecimentos disponíveis. Hoje é possível estudar a
distância em várias instituições inclusive nas melhores universidades
do mundo. Recomendo a todos os
funcionários ter autoestima elevada com muita vontade de aprender
sempre. O conhecimento é ilimitado
e pode ser conquistado em qualquer
idade. Procure pôr em prática aquilo que aprendeu, consolidando assim o conhecimento e tornando sua
experiência uma realidade.
PROFESSOR, AO LONGO DE TANTOS ANOS DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL QUE O SENHOR ACUMULA,
QUE DICA INFALÍVEL É POSSÍVEL
DAR PARA QUEM QUER CONSTRUIR
UMA CARREIRA SÓLIDA E DE
LONGO PRAZO?

relação ao tempo que se consegue
aprender. O conselho que posso dar
é procurar entregar mais do que é
solicitado em qualidade e prazo.
Sempre me lembro dos alunos que
aproveitam a oportunidade para
entregar a tarefa pedida pelo professor com muito esmero dentro do
prazo. O professor logo consegue
diferenciar quem apenas procurou
entregar a tarefa para cumprir sua
obrigação e ter uma nota, daquele
que efetuou o trabalho adotando
metodologia aplicada conseguindo aprender e até mesmo explicar
com convicção que fez o melhor que
pode. A mesma relação ocorre no
ambiente empresarial onde o seu
superior sempre espera receber um
produto bem elaborado, sem erros,
sem falhas, com qualidade e entregue no prazo acordado. Esse é sempre o grande desafio do trabalho.

É preciso ter uma identificação
com aquilo que você consegue fazer com facilidade. O fator tempo é
um grande diferencial, o potencial
mental de cada um é diferente em

QUEM É JOEL
SOUZA E SILVA
É professor da UFPR, administrador com aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Pessoas pela OIT – Turin/
Itália. É mestre em Engenharia de Produção pela UFSC,
ocupou os cargos de diretor geral da Secretaria de Administração do Paraná e de superintendente na Copel. Consultor
de gestão empresarial tendo atuado na Falconi Consultores
de Resultado, no Isat (Instituto Superior de Administração
e Tecnologia) e na Academic Ventures.
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Nesta edição, 25 equipes percorreram 65 mil quilômetros

CULTURA DO TRIGO VAI
SEGUIR VALORIZADA
A cultura do trigo está e seguirá valorizada pelos próximos anos,
o que cria uma excelente oportunidade para o Paraná e para os produtores rurais da região Oeste, disse
durante evento de encerramento do
Rally da Safra 2022, o presidente da
Coopavel, Dilvo Grolli. Mesmo diante da imensidão de números e projeções apresentadas por integrantes
da caravana, a sensação foi o trigo,
cultura que deixa de ser apenas uma
opção de plantio para o inverno e
vira uma oportunidade de bons rendimentos aos agricultores.
O gradual aumento da demanda
no Brasil, os esforços pela recuperação da autossuficiência na produção
nacional e as dificuldades internacionais para o grão devido à guerra
no Leste Europeu, envolvendo dois
grandes produtores, sustentam o
otimismo de Dilvo para a cultura.
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O consumo brasileiro de farinha de
trigo será de 13 milhões de toneladas em 2022, com produção interna
estimada de 8,1 milhões. “Ainda precisaremos importar mais de cinco
milhões de toneladas para atender à
nossa necessidade. Esse é um espaço que temos para crescer”, citou o
presidente da Coopavel.
O Sul responde por 90% da produção brasileira de trigo. Em 2021,
os três estados produziram 7 milhões de toneladas e na safra atual
chegarão a 7,36 milhões de toneladas. O Paraná produziu 3,2 milhões
no ano passado e agora deverá colher 3,3 milhões. “Temos uma área
considerável de pousio no inverno
que, gradualmente, poderá ser ocupada pela triticultura”, destacou
Dilvo lembrando que em setembro
do ano passado a cooperativa lançou o Coopavel Mais Trigo, um dos

mais ousados planos nacionais de
estímulo ao cultivo do cereal. “Nosso moinho precisa de três milhões
de sacas do grão todos os anos e seguiremos crescendo”, destacou.
A Rússia e a Ucrânia, que estão em conflito desde 24 de fevereiro, respondem pela produção
de 24% de todo trigo do planeta.
O consumo mundial é de 380 milhões de toneladas e com um cenário agravado pelo conflito bélico a
produção alcançada é insuficiente. Esse é mais um dos elementos
considerados por Dilvo Grolli para
afirmar que os preços das commodities
seguirão
crescendo.
“O trigo é sim uma grande oportunidade ao Paraná e ao Brasil”, disse o
presidente para centenas de cooperados em evento realizado na Associação Atlética Coopavel.

DEZENOVE ANOS
O Rally da Safra chega à 19ª edição.
Ele é um dos principais circuitos nacionais de aferição de desempenho das principais culturas agrícolas, com roteiro
percorrendo os estados de maior produção de grãos do País. A etapa de Cascavel
encerrou os trabalhos de 2022, iniciados
em janeiro. Vinte e cinco equipes participaram do trabalho de campo. Em 91 dias
de viagem, foram 1,5 mil amostras de lavoura coletadas e 65 mil quilômetros de
rodovias e estradas percorridos.
O coordenador André Debastiani, da
Agroconsult, de São Paulo, apresentou
números detalhados do mercado aos cooperados. Ele falou de milho, soja, trigo,
carnes e da influência da pandemia, clima, inflação global com índices jamais
vistos, como por exemplo nos Estados

Cerca de 300 produtores e convidados participaram do encontro
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Unidos (maior dos últimos 40 anos)
e da guerra no Leste europeu sobre
os resultados. “O trabalho realizado neste ano foi particularmente
difícil devido, principalmente, aos
impactos do conflito entre Rússia e Ucrânia nas cadeias logísticas, gerando uma atmosfera de
muitas incertezas”.
Debastiani fez alerta sobre uma
palavra que está a cada dia mais
presente nos estudos dos analistas
de mercado e na pauta de autoridades de todo o mundo. A desglobalização é um fenômeno marcado
pela preocupação crescente dos
países de proteger suas fronteiras
e de reforçar seus interesses estratégicos. O consultor assinalou o aumento no valor das principais commodities e do petróleo, bem como

dos preços dos fertilizantes e do
panorama mundial de oferta e distribuição. Em 2021, o Brasil consumiu 45,9 milhões e a projeção para
2022 é de 46,5 milhões de toneladas
de fertilizantes.

MILHO
Diferente da anterior, nesta safra a produtividade do Paraná deverá confirmar crescimento da média
de 95 para 98 sacas por hectare. A
segunda safra deverá colher 87,6 milhões de toneladas, 44% maior que a
de 2020/2021, quando acumulou 61
milhões de toneladas. Somados os
resultados da primeira e segunda
épocas, a safra de 2022 deverá confirmar 113,1 milhões de toneladas
de milho contra 87,3 milhões co-

lhidas no ano passado. As exportações também estão na ascendente,
saltando de 20,7 milhões em 2021
para 41,8 milhões de toneladas no
atual exercício. O cenário mundial,
segundo André Debastiani, é de fragilidade no estoque do grão.
Devido à mais grave estiagem
dos últimos cem anos, que castigou
especialmente o Sul, a produção de
soja na safra 2021/2022 foi de 124,6
milhões, bem menor que a anterior
de 139,4 milhões. O impacto foi registrado também nas exportações,
com recuou de 12,4% (86,6 milhões
de toneladas na safra 2020/2021
para 75,9 milhões de toneladas na
atual). A estimativa para a próxima, no entanto, é de crescimento de
20,9%, devendo alcançar 150,9 milhões de toneladas de soja.

Dilvo falou sobre bom momento do trigo

90%

do de trigo brasileiro é produzido na região Sul

7 MILHÕES

de toneladas foram produzidas, em 2021, pelo
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul

André Debastiani, coordenador
do Rally da Safra

3,3 MILHÕES

de toneladas deverão ser colhidas no Paraná
nesta safra

28

REVISTA COOPAVEL

29

VERA CRUZ

LIVRO DE IBRAHIM

COOPAVEL DOA
RECURSOS AO PROVOPAR
DE VERA CRUZ DO OESTE
A Coopavel repassou ao Provopar de Vera Cruz do Oeste o
valor de R$ 3 mil destinado pela
cooperativa à compra de exemplares do livro Ibrahim, um
homem, vários legados, recentemente lançado e que conta a
história de um dos maiores cooperativistas do Brasil.
A cerimônia de entrega dos
valores aconteceu no gabinete
do prefeito Ahmad Issa e contou
com a presença de inúmeras autoridades, entre elas do presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,
do ex-presidente Ibrahim Faiad
e da presidente do Programa
do Voluntariado Paranaense
de Vera Cruz Simoni Fogaça
Soares Firmino.
O livro de Ibrahim foi escrito pela jornalista e escritora Rejane Martins Pires e foi
lançado no primeiro trimestre
deste ano. Nele, Rejane remonta a história de Ibrahim desde
a sua infância, em Wenceslau
Braz, na região Norte do Paraná. O livro traz a trajetória dele
pelo Bamerindus e também
por vários órgãos importantes, como a Secretaria Nacional
de Agricultura e Pecuária. Alguns dos capítulos mais mar30
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Autoridades durante entrega dos recursos ao Provopar

cantes relembram a passagem
de Ibrahim pela presidência
da Coopavel.

INSPIRAÇÃO
“Essa é uma obra que inspira a
todos, porque relata em detalhes a
vida de um homem generoso, bondoso que é também um grande líder
e cooperativista”, disse o presidente
Dilvo Grolli. Toda verba arrecadada
com a comercialização do livro de
Ibrahim vai ser destinada a entidades assistenciais.
A presidente do Provopar de
Vera Cruz do Oeste, Simoni Firmino, agradeceu o gesto da Coopavel
e lembrou que Ibrahim é um dos
principais mantenedores da insti-

tuição. “Aqui, oferecemos atendimento especializado para pessoas
que precisam muito dessa colaboração. E o senhor Ibrahim é um colaborador sempre presente. É um
líder admirado por toda a nossa
diretoria e pelos nossos alunos”,
afirmou Simoni.
O prefeito de Vera Cruz,
Ahmad Issa, agradeceu o gesto solidário tanto de Ibrahim
quanto de Dilvo “que, à frente de
uma empresa como a Coopavel,
dão indispensável contribuição ao
contínuo processo de desenvolvimento de municípios do Oeste e do
Sudoeste do Paraná”. Pessoas como
essas fazem enorme diferença em
nossas comunidades. Obrigado,
destacou o prefeito.

Entrega do cheque ocorreu no gabinete do prefeito Issa, em Vera Cruz

IBRAHIM RECEBE
TÍTULO HONORÁRIO
O agropecuarista e ex-presidente da Coopavel Ibrahim
Faiad é o novo Cidadão Honorário de Vera Cruz do Oeste. A homenagem foi feita em conjunto
pelos nove vereadores da Casa,
autores do Decreto Legislativo
de número 04/2022. A entrega
foi feita em junho durante Sessão Solene com a presença de
líderes dos mais diferentes setores organizados locais.
No artigo primeiro do decreto, os vereadores afirmam que a
honraria se deve aos relevantes
e inestimáveis serviços prestados por Ibrahim à comunidade
e ao município. A sessão de entrega do título foi comandada
pelo presidente do Legislativo,
Vinícius Bissolli Pescador Frederico, que ressaltou aspectos
que há décadas conectam o homenageado com o município.
“O Ibrahim sempre foi muito

presente na nossa comunidade.
Ele participou ativamente de
inúmeras entidades e contribuiu para a fundação da Apae,
uma das escolas que mais orgulham a nossa população. Ele
deu inúmeras colaborações
também como presidente da
Coopavel e como agropecuarista. Por tudo isso, somos muito gratos ao senhor Ibrahim e
afirmo que essa homenagem é
mais do que justa e merecida”,
destacou Vinícius.

AGRADECIDO
Ibrahim agradeceu de forma
particular os vereadores pela homenagem e se disse muito honrado
com o gesto. Ele afirmou sentir-se
orgulhoso em ter laços tão antigos
e tão sólidos com essa comunidade,
que tão gentilmente o acolheu e a
outros integrantes de sua família.

Ibrahim com o líder local Osmar Maccari

“Fico muito feliz e lisonjeado com
esse reconhecimento. Agradeço
profundamente a todos”.
Natural de Wesceslau Braz,
Norte do Paraná, Ibrahim se
criou em uma família humilde
e desde muito cedo precisou trabalhar para ajudar os pais e os irmãos. Ele começou bem jovem uma
exitosa carreira no Bamerindus,
instituição que ajudou a consolidar em várias regiões do Paraná e
do Brasil.
Além de agropecuarista e cooperativista, com passagens pela
Coopavel, Cotriguaçu e Ocepar,
Ibrahim ocupou cargos importantes, como de Secretário Nacional
de Política Agrícola, órgão ligado
ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Filantropo e envolvido com
as causas sociais da comunidade,
Ibrahim arregimentou uma legião
de amigos e de admiradores por
onde passou.
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pacidade sejam iniciados no
ano que vem.

PRESENTE E FUTURO

O novo pátio agrega mais 14 mil metros
quadrados à estrutura da Central

COM NOVO PÁTIO,
CRESCE A MOVIMENTAÇÃO
DE CONTÊINERES
A Cotriguaçu acaba de concluir
mais uma fase de um conjunto de
obras de ampliação em seu terminal
ferroviário, em Cascavel. Os trabalhos foram iniciados no ano passado e trazem importantes ganhos
de produtividade à Central. O novo
pátio de contêineres integra investimento da ordem de R$ 18 milhões
e permite um salto na movimentação de contêineres, passando de 850
para 1,2 mil por mês.
O novo pátio, ao lado do antigo, amplia a área de movimentação
de contêineres para 24 mil metros
quadrados. Com essa nova estrutura, a capacidade estática sobe de
500 para mil contêineres, segundo
o gerente da Câmara Frigorífica do
Terminal Ferroviário da Cotriguaçu, Edson Vidal. “Esses novos investimentos organizam ainda mais a
execução dos trabalhos da unidade
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e mostram o quanto esse terminal é
estratégico para a Central”, observa
o superintendente Gilson Anizelli.
A primeira obra desse novo conjunto de benfeitorias começou com
um novo desvio ferroviário de 600
metros de extensão. Essa linha, agora com quase um quilômetro (somada ao trajeto antigo) conecta a
entrada e saída do terminal da Cotriguaçu à linha exclusiva das composições da Ferroeste. “Somente
essa extensão, com a agilidade e a
simplificação conseguidas, deu ganho de seis horas nas operações da
Central”, segundo Edson Vidal.
Em uma segunda etapa, a Cotriguaçu destinou recursos à ampliação do pátio de caminhões. De 64,
agora a capacidade é para 88 veículos. A terceira e quarta fases foram
as intervenções feitas nos pátios de
manobra e recepção de contêine-

Uma nova empilhadeira de grande forte foi inserida à operação

res. Uma nova empilhadeira de
grande porte (Reach Stacker)
foi comprada para dar mais
mobilidade às operações – agora, a Central conta com três
desses equipamentos.

ÚNICO HABILITADO
Com o conjunto de ampliações, o terminal da Cotriguaçu
passa a ser o único da Ferroeste
devidamente estruturado e habilitado para atuar com contêineres frigorificados. Em 2013,
quando a Central começou as
suas operações na área às margens da BR-277, em Cascavel na
saída para Curitiba, o volume
de contêineres movimentados
era de 350 por mês. Agora são
1,2 mil e se a concessionária
que opera o trecho ferroviário
autorizasse mais 500 a empresa teria condições de aceitar
essa nova movimentação. “Esse

avanço todo, com aumento de
produtividade em cerca de 200%
em menos de dez anos, está associado à melhoria da performance da nossa estrutura, processos e equipe”, segundo Edson
Vidal, reconhecendo também
a colaboração das empresas
Rumo e Brado (que atuam como
operadora das máquinas/locomotivas e plataformas para os
contêineres, respectivamente).
Com as melhorias no pátio,
hoje com área de 24 mil metros
quadrados, ele é suficiente para
atender às ampliações previstas até o ano de 2030. Uma outra melhoria projetada ainda
em 2013 é a duplicação da capacidade de recepção da câmara
de armazenagem. Atualmente,
ela tem espaço estático suficiente para dez mil toneladas
de produtos congelados. E chegará a 20 mil. A previsão é que
os trabalhos para dobrar a ca-

50 MIL
contêneires por ano é volume enviado ao porto
pela C. Vale, Coopavel, Copacol e Lar, juntas

A Cotriguaçu, fundada em
1975, é formada pela C. Vale,
Coopavel, Copacol e Lar, que
juntas enviam todo o ano para
o Porto de Paranaguá aproximadamente 50 mil contêineres.
Desses, 14 mil seguem por trem
ao litoral e 36 mil por modal rodoviário. Essa é a possibilidade
real de crescimento da operação
férrea ao longo dos próximos
anos. “Com tudo isso, é possível
afirmar que o Terminal Ferroviário da Cotriguaçu é importante
para o presente e para o futuro
da Nova Ferroeste”, segundo o
presidente da Cotriguaçu e da
Copacol, Valter Pitol.

O gerente Edson Vidal indica
conexão da extensão de trilhos
à linha principal da Ferroeste

14 MIL

36 MIL

desses contêineres
seguem por trem

contêineres são levados
por caminhões ao litoral
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Mais agilidade
para suas
atividades
diárias.
ƒ
Com a motosserra STIHL MS 170, você
tem a ferramenta motorizada ideal para
acompanhar seu dia a dia. Ela é recomendada
para o corte de lenha, poda, serviços leves
e uso ocasional em pequenas propriedades.
Além disso, é de fácil operação para você ter
tranquilidade enquanto usa.
STIHL. Junto de quem faz o agro.
@STIHLBRASIL
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