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O Show Rural Coopavel, desde a primeira 
edição em 1989, foi um desafio para a mu-
dança de paradigmas no conceito de eventos 
tradicionais da agricultura e da pecuária bra-
sileira. As exposições agropecuárias e dias de 
campo que movimentavam o agronegócio não 
eram completos, pois não mostravam todas 
as novidades tecnológicas mundiais. Eram de 
abrangência regional e faltavam centros de 
pesquisas e grandes empresas de produtos e 
serviços.

O Show Rural Coopavel criou um modelo 
de evento que se expandiu para todo o Bra-
sil e mudou as características convencionais, 
concentrando-se em novidades tecnológicas 
para os produtores rurais, sem show de gas-
tronomia ou de entretenimento e com cons-
tante aprimoramento e engajamento dos 
maiores centros de pesquisas do Brasil e do 
mundo e das maiores empresas de insumos, 
máquinas e serviços da cadeia de produção 
de alimentos.

O propósito desde o início era criar um 
modelo de negócios que influenciasse posi-
tivamente e alavancasse a produção e a pro-
dutividade e que ao mesmo tempo fosse di-
ferente e gerasse oportunidades e benefícios 
econômicos aos expositores e aos produtores 
rurais. Tudo isso de uma forma simples de 
entender as novas tecnologias para que o 
agronegócio fosse ainda mais competitivo.

A estratégia era de uma exposição dinâ-
mica e de apresentação para um modelo de 

O propósito desde o início 
era criar um modelo de 
negócios que influenciasse 
positivamente e alavancasse 
a produção e a produtividade

negócio no qual a pesquisa, as empresas de 
tecnologias e insumos e os produtores rurais 
interagissem como se estivessem em uma 
faculdade a céu aberto, em um ambiente de 
negócios com resultados extraordinários para 
toda a cadeia do agronegócio. Transformar e 
ser um novo modelo e com ótimos resultados 
para a produção agropecuária foi um grande 
trabalho para os colaboradores e para toda a 
Coopavel, tanto na organização como na con-
quista da confiança dos expositores.

Entender o que o agronegócio necessita 
e desenvolver um evento novo, no qual pe-
quenos, médios e grandes produtores rurais 
pudessem buscar soluções para os desafios da 
produção e da sustentabilidade das proprie-
dades rurais foi a ideia que motivou a Coo-
pavel a buscar nos Estados Unidos, o maior 
produtor mundial de grãos, a Farm Progress 
Show, que é um grande evento de tecnologia, 
a inspiração para o Show Rural Coopavel.

Desde o início, em 1989, já se passaram 30 
anos sempre enfrentando desafios para criar 
um modelo de evento diferente e que gere 
influência positiva nas propriedades rurais e 
para todo o agronegócio mundial. Um evento 
que nos últimos cinco anos foi visitado por 1,1 
milhão de pessoas de todos os continentes.

As novas tecnologias e os conceitos de pro-
dução foram a base do crescimento do agro-
negócio brasileiro, cujos benefícios estão no 
aumento de 330% da produção brasileira de 
grãos de 1989 a 2017. Os desafios da economia 
brasileira e do agronegócio são as grandes 
oportunidades de crescimento do Show Ru-
ral Coopavel. A cooperativa tem consciência 
dos problemas e gargalos e tem expertise para 
mobilizar as empresas de pesquisas e empre-
sas de tecnologias.

O mundo tem disponibilidade de recursos 
tecnológicos para solucionar a maioria dos 
problemas de maneira mais eficaz e o caminho 
são os eventos de alta tecnologia como o Show 
Rural Coopavel, que estimula a sociedade ao 
crescimento com soluções revolucionárias.

O mercado envolve a globalização, que 
não é mais só a capacidade de abrir as frontei-
ras para as mercadorias, mas romper e liberar 
o país para o uso dos insumos agropecuários 
com tecnologias alinhadas com o aprendizado 
e o ensino para a adaptação dos produtores 
rurais e da sociedade para as mudanças rápi-
das na evolução da inteligência artificial que 
tem provocado intenso debate sobre as con-
sequências vislum-
bradas na produção 
e nas melhorias no 
padrão de vida das 
pessoas.

A Coopavel tem 
gratidão a Deus, com 
abertura oficial em 
uma Missa de Ação 
de Graças para aben-
çoar o evento, tam-
bém tem gratidão a 
todos os expositores, 
visitantes, diretores 
e funcionários da 
cooperativa e todas as estruturas das empre-
sas públicas e privadas e dos governos mu-
nicipal, estadual e federal que acreditaram 
e que construíram com a história do maior 
evento do Brasil, segundo maior das Améri-
cas e o terceiro maior do mundo, e a revista 
Show Rural Coopavel, que vai registrar para a 
posteridade a história do evento que começou 
regional e se tornou global. 

O futuro do Show Rural Coopavel é conti-
nuar a dar oportunidade às pessoas de serem 
aprendizes contínuos e incentivá-las a buscar 
as oportunidades, pois já temos o maior patri-
mônio do mundo que é a qualidade das terras 
brasileiras, mas precisamos aproveitá-las me-
lhor e o que vai prevalecer é a solução mais 
eficiente e barata, focada na produção e nas 
exigências dos consumidores. ■

O caminho precisa 
de manutenção e de 
um novo traçado

DILVO GROLLI

Presidente da Coopavel e do Show rural Coopavel

O mundo tem 
disponibilidade de 
recursos tecnológicos 
para solucionar a 
maioria dos problemas 
de maneira mais eficaz 
e o caminho para isso 
são os eventos de alta 
tecnologia

FOTO

Myckael Allan

PALAVRA DO 

PRESIDENTE

PALAVRA DO 

PRESIDENTE



6 7REVISTA SHOW RURAL CO OPAVEL REVISTA SHOW RURAL CO OPAVELEDIÇÃO 01 FEV / 2018

30 ANOS30 ANOS

Os grandes inventos do homem costumam 
surgir da necessidade. E essa fórmula foi o 
embrião de um projeto que se transformou 
em um dos maiores eventos do planeta em 
transferência de conhecimentos para o cam-
po. O Show Rural Coopavel é um exemplo 
de que como uma ideia, desde que inspire 
confiança, empenho e muito trabalho, pode 
alcançar o status de algo revolucionário.

A feira era, em 1989, muito diferente do 
que é hoje com sua estrutura ampla e majes-
tosa. Embora a área às margens da BR-277, 
uma das principais artérias rodoviárias do 
Brasil, seja a mesma, muita coisa mudou em 
três décadas. E o avanço ao longo dos anos foi 
muito além do que os idealizadores poderiam 
imaginar ou prospectar em seus sonhos mais 
belos, coloridos e otimistas.

“Tínhamos uma necessidade e então co-
meçamos a conversar sobre o que poderia ser 
feito”, diz Rogério Rizzardi, o coordenador ge-
ral do Show Rural Coopavel, que há mais de 30 
anos foi aos Estados Unidos na companhia do 
hoje presidente da cooperativa, Dilvo Grolli, 
para buscar inspiração ao que viria. O palco 
escolhido foi a Farm Progress Show, que ain-
da é a maior feira mundial em tecnologias e 
novidades para o agronegócio.

Com mais de 500 expositores e visitada 
por centenas de milhares de agricultores de 
todos os continentes, a Farm ocorre em um 
próspero e verdejante cinturão agrícola. Em 
anos pares, o evento acontece em Boone, no 
estado de Iowa, e em ímpares em Decatur, 
em Ilinois. “Ficamos maravilhados com o que 
vimos. Com a experiência única que a Farm 
Progress proporciona”, cita Rogério.

O impacto foi tão grande que as ideias efer-
vesciam como bolhas em um mar de espuma. 
No avião, no retorno para o Brasil, Rogério e 
Dilvo usaram guardanapos para rascunhar os 
primeiros traços de um projeto vencedor. A 
primeira edição contou com um punhado de 
expositores e com 110 agricultores que tro-
cariam algumas informações durante poucas 
horas de um dia de campo. Havia consenso de 
que esse era o caminho para vencer a demora 
na transmissão de conhecimentos de efeitos 
práticos no campo. Empresas emitiam na-
queles anos circulares com informações que 
chegavam ao corpo técnico de cooperativas, 
por exemplo, e então eram disseminadas em 

conversas com os agricultores, nas proprie-
dades rurais.

Sem internet e sem a instantaneidade do 
WhatsApp, restava empregar deslocamentos 
demorados, por estradas muitas vezes ruins, 
para anunciar as boas novas ao agricultor. 
O processo era tão lento que muitas vezes 
quando a informa-
ção chegava outra 
circular, com outra 
orientação, havia 
anulado totalmente 
o efeito da anterior. 
A área onde o dia 
de campo ocorreu 
contava apenas com 
um pequeno escri-
tório para cursos 
técnicos. Transitar 
por alguns pontos do terreno era impossível. 
Transpor as enormes voçorocas era desafio 
para poucos.

A grande incógnita na época era como 
encurtar o tempo entre uma novidade que 
poderia fazer enorme diferença na produti-
vidade das lavouras 
e o agricultor. O dia 
de campo fazia bri-
lhantemente essa 
ponte, segundo Dil-
vo Grolli. O plantio 
direto foi um dos 
primeiros experi-
mentos apresenta-
dos. Depois vieram 
outros à medida em 
que o dia de campo 
local passou a regional, a estadual e então mu-
dou de nome, para Show Rural Coopavel seis 
edições mais tarde da inaugural.

Um barracão pré-moldado viria a me-
lhorar a infraestrutura do ambiente e novas 
porções de terra eram preparadas para divul-
gar as novidades. “Lembro a felicidade e o 
orgulho que foi, em uma das primeiras feiras, 

Apenas algumas centenas de agricultores 
participaram das primeiras edições do evento

No início, tendas improvisadas garantiam um pouco 
mais de conforto aos visitantes

Da NeCeSsIdAdEà CoNtíNuASuPeRaçãO
Da NeCeSsIdAdE

à CoNtíNuA
SuPeRaçãO

Gradualmente, número crescente de parcelas com 
experimentos agrícolas começou a tomar conta da área

►
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de cem pessoas que, durante algumas edições, 
de forma gentil e sempre com um sorriso nos 
lábios ajuntavam o lixo jogado no chão, mos-
trando que havia lixeiras para recepcionar o 
que era descartado.

Pouco tempo depois, os próprios visitantes 
passaram a se somar ao esforço e então se 
criou a cultura de que o trabalho, o resulta-
do e o sucesso estão associados à limpeza e à 
organização. Assim nasceu outro projeto mar-
cante da feira, o de ajardinamento que agora 
chega a 350 mil mudas cultivadas, bem como 
implantação de amplos e belos espaços para 
descanso. “Além de tudo, a experiência fica 
ainda mais completa e interessante quando 
os visitantes se sentem em casa”, diz Rizzardi, 
que lembra a colaboração de pessoas como o 
ex-presidente da Coopavel, Ibrahim Faiad, um 
grande incentivador do evento, e do colaborar 
Jorge Luiz Knebel, que por décadas se dedicou 
para que a feira pudesse ser cada vez maior 
e melhor.

DIDÁTICO

Ao participar do Show Rural Coopavel, ao 
perceber as mudanças que o conhecimento 
e a tecnologia oferecem e ao comprovar os 
resultados financeiros de produtividades cada 
vez maiores, o agri-
cultor entende que a 
feira alcança outro 
propósito que é o 
de ser um ambien-
te lógico e didático. 
Em vez de o técnico 
levar a informação 
até o campo, agora 
é o produtor rural 
que se desloca à pro-
cura de novos sabe-
res, de maquinários 
e implementos mais 
modernos e de tecnologias que, além de faci-
litar a sua vida, melhoram os resultados do 
seu negócio.

A evolução da feira é vista nos mais dife-
rentes ambientes. No lugar das antigas bar-
racas de praia, as empresas, os bancos e as 
cooperativas agora recepcionam seus clientes 
e potenciais parceiros em estandes amplos, 
bonitos, bem decorados e climatizados. Os an-
tigos geradores dão lugar a sofisticadas placas 
fotovoltaicas que passam a suprir 85% da de-
manda do Show Rural Coopavel e, ao lado de 
cultivares e produtos que resultam de anos de 
pesquisa e de enormes quantias de dinheiro 
para chegar ao mercado, estão drones que fa-
zem leituras de solo e identificavam eventuais 
problemas em áreas cultivadas.

Ao chegar aos seus 30 anos, já consolidado 
e como o terceiro maior evento do agronegó-
cio do mundo, o Show Rural Coopavel deixa 
como certezas para seu futuro a incessante 
busca pela inovação, pelo conhecimento, 
pela superação e por sua forte conexão com 
o que há de mais avançado e moderno para 
que todas as vertentes ligadas à agricultura 
avancem e compartilhem prosperidade. ■

30 ANOS30 ANOS servir ao meio-dia lanche e refrigerante. A 
inovação empolgou a todos”, lembra Rogério 
Rizzardi. Houve épocas em que os visitantes 
eram divididos em pequenos grupos que, 
sentamos em bancos de madeira fixados na 
carreta rebocada por um trator, passeavam 
pelas culturas e eram informados por meio 
de um sistema de som improvisado.

A evolução é des-
de o início uma mar-
ca forte do evento. 
“O desafio é sempre 
fazer melhor”, res-
salta Dilvo. As pri-
meiras tendas eram 
barracas de praia, e 
outras estruturas co-
bertas eram empres-
tadas pelo Exército. 
Aos poucos, crescia 

o número de empresas interessadas em expor 
e também o de agricultores ávidos por novi-
dades. “A resistência à mudança começava a 
dar lugar ao interesse de ver coisas diferentes. 
Mas o argumento que pesava na adoção de 
novas posturas no campo eram os números 
do aumento de produtividade, o quanto aqui-
lo representava em dinheiro e o que aquelas 
somas a mais significavam em conforto e em 
qualidade de vida à família rural”.

Certa vez, a caixa d´água que recebia 50 
mil litros por hora de dois poços artesianos 
não suportou o público já no primeiro dia de 
evento. Um mutirão foi organizado às pressas 
e em uma noite cerca de cem pessoas abri-
ram valas e instalaram canos de distribuição 
enquanto uma empresa fez a perfuração de 
um novo poço que adicionaria mais 20 mil 
litros/hora de água ao parque. “A pressão de 

demandas cada vez 
maiores conduziu 
sempre ao próximo 
salto de qualidade”, 
segundo Rogério 
Rizzardi. Assim foi 

com a pavimentação de estradas com pedras 
poliédricas, que evitavam os atoleiros, com a 
cobertura das mesmas, e com a instalação de 
bebedouros e banheiros por todo o parque.

Toda novidade era cuidadosamente es-
tudada para que o fator eficiência não fosse 
perdido. O almoço no megarrestaurante tem 
que ser jogo rápido, sem excessos. Algumas 
medidas duras precisaram ser tomadas para 
que o foco do Show Rural Coopavel não se 
perdesse com os anos. Houve época em que, 
depois do dia de visitas, demonstrações e 
palestras, as empresas ofereciam jantares e 
churrascos regados a chope e música.

“Entendíamos que nossa feira era dife-
rente. Que a essência estava na qualidade da 
informação, no trabalho e nas mudanças que 
ela deveria provocar na propriedade rural, 
na vida do agricultor e na economia. Assim, 
proibimos o consumo de bebida alcóolica e 
delimitamos horários de funcionamento e de 
permanência das pessoas no parque. E, feliz-
mente, o tempo provou que estávamos cer-
tos”, reafirma o coordenador geral da feira.

ZELO E CAPRICHO

Mesmo que o centro das atenções sejam 
os experimentos, a tecnologia, a pesquisa e 
a inovação, o Show Rural Coopavel trouxe 
outros benefícios aos visitantes, provenien-
tes das mais diversas partes do Brasil e do 
mundo. O trabalho e a produtividade estão 
conectados a valores como zelo, limpeza e 
capricho. A Coopavel chegou a treinar mais 

Em 1996 essa era a visão aérea que se tinha do Show 
Rural Coopavel

O compromisso do agronegócio com o Brasil e os 
brasileiros sempre foi uma marca forte do evento

No ano de 2000, a feira recebeu 95 mil visitantes de 
várias regiões do Brasil

Mais de 230 mil pessoas, inclusive caravanas do exterior,  
visitaram a edição realizada em 2015

Em 2005, a feira já era considerada uma das maiores 
em disseminação de conhecimentos e inovações

O desafio é sempre fazer melhor
dilvo Grolli
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Algumas características ajudam a enten-
der o sucesso que o Show Rural Coopavel 
acumula em 30 anos de trajetória. A mais 
importante e citada com ênfase pelo diretor-
-presidente do Conselho de Administração da 
Coopavel, Dilvo Grolli, é o fato de o evento 
jamais abandonar a sua essência.

O comprometimento de todos que se 
doam ao planejamento, organização e exe-
cução da feira é outro dos aspectos do êxito 

do Show Rural Coopavel. E mesmo consolida-
da como uma das maiores e melhores feiras 
do agronegócio do mundo, ela é anualmente 
oxigenada por novidades que fazem com que 
acompanhe tendências e expectativas dos vi-
sitantes. “Uma simples conversa ou uma bre-
ve sugestão pode desencadear uma atitude 
de melhoria com resultados fantásticos”, diz 
o coordenador geral Rogério Rizzardi.

As novidades são muitas para a edição de 
2018. O posto médico sofreu intervenções que 
ampliaram sua área de atendimentos para 
150 metros quadrados, dobro da anterior. O 
novo espaço físico permitiu a implantação e o 
funcionamento de salas de consulta, de aten-
dimento, de primeiros-socorros e banheiros. 
A área de 72 hectares que desde a primeira 
edição recepciona o Show Rural Coopavel é 
cortada por 15 quilômetros de ruas pavimen-
tadas. As antigas, de três metros de largura, 
são gradualmente alargadas para cinco me-
tros, garantindo mais comodidade às dezenas 
de milhares de agricultores e autoridades que 
diariamente percorrem a feira.

TRAJETÓRIA 
VENCEDORA

Em três décadas, mesmo com o crescimento, 
as mudanças e as inovações integradas à feira, 

não se deixou de lado a razão central dela existir 
que é o repasse de conhecimentos e avanços ao 

agricultor. Informações que, com a devida orientação 
e assistência, ampliam produtividade, renda e 

resultados da propriedade rural e da economia na  
área de abrangência diretamente alcançada  

pelas novidades
dilvo Grolli

FOTO

Myckael Allan

Cinquenta por certo do percurso das ruas 
tem cobertura que protege do sol e da chu-
va. Para a 30ª edição, duas ruas importantes 
tiveram a sua base alargada e outras duas, 
na região dos pavilhões da pecuária, foram 
construídas já no padrão dos cinco metros. 
A participação de criadores de gado ganha 
ainda mais espaço na feira deste mês de fe-
vereiro de 2018. São sete pavilhões, um deles 
para mostra tecnológica e palestras, e outros 
ambientes para exposição e comercialização 
de animais. Cada um dos pavilhões tem área 
construída de 720 metros quadrados.

Quarenta pessoas trabalham por nove 
meses na área do evento. A função delas é 
manter a estrutura e executar as melhorias 
mais ambiciosas. Em dezembro esse número 
chega a cem e cresce à medida que a abertura 
dos portões se aproxima – na semana da feira 
são 1,1 mil colaboradores ligados à Coopavel 
dedicados a bem atender os visitantes. O res-
taurante abriga até 3,5 mil pessoas simulta-
neamente e tem capacidade para servir até 
45 mil refeições por dia. O estacionamento, em 
três pátios, oferece 12 mil vagas, gratuitamente.

MISSA

O Show Rural Coopavel é o único do Bra-
sil que é oficialmente aberto com uma missa 
campal destinada a autoridades, expositores, 
funcionários, terceirizados e todos que, de 
uma forma ou outra, terão participação ativa 
no evento. Neste ano, a missa é no domingo, 
4 de fevereiro, às 11h, com celebração pelo 
arcebispo metropolitano de Cascavel Dom 
Mauro Aparecido dos Santos. “A missa aben-
çoa a feira há 30 anos. É uma das mais belas 
tradições que cultivamos e preservamos nes-
ses anos todos”, diz o coordenador executivo 
Acir Inácio Palaoro. ■

Rogério Rizzardi, coordenador-geral, e Acir Inácio Palaoro, coordenador executivo  
do 30º Show Rural Coopavel

A feira acontece, desde a sua primeira edição, em uma área de 72 hectares às margens 
da BR-277, na saída para Curitiba

2017
520 expositores

253 mil visitantes 

R$ 1,5 bilhão em negócios

2018
530 expositores

Expectativa de mais de  

250 mil visitantes 

Negócios devem superar a 

cifra de R$ 1,5 bilhão

30 ANOS30 ANOS
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O 3º MAIOR DO 

MUNDO 3,5 milhões de 
visitantes em 30 anos

Nada melhor que a objetividade e a pre-
cisão dos números para entender a dimen-
são de certos projetos e o alcance de certos 
feitos. A matemáti-
ca mostra porque o 
Show Rural Coopa-
vel, de um simples 
dia de campo com 
15 empresas e 110 
visitantes, chegou à 
condição de o maior 
da América do Sul, 
de o segundo maior 
das Américas e de 
o terceiro mais importante evento de trans-
ferência de tecnologias para a agricultura e 
a pecuária do planeta. A feira chega em sua 
30ª edição com público visitante superior a 
3,5 milhões de pessoas, que equivale às po-
pulações de Curitiba e Porto Alegre, duas das 
dez maiores cidades do País, combinadas. E 
o número de empresas expositoras, em três 
décadas, ultrapassa a sete mil.

Número de visitantes equivale às 
populações de Curitiba e Porto Alegre 
combinadas

Ano Visitantes Expositores

1989 110 15

1990 160 24

1991 200 35

1992 600 40

1993 1.200 47

1994 2.500 58

1995 10.000 64

1996 16.000 76

1997 28.000 85

1998 50.000 120

1999 80.000 150

2000 95.000 154

2001 110.094 175

2002 118.397 203

2003 129.630 226

2004 138.710 260

2005 180.135 281

2006 139.490 297

2007 143.207 290

2008 180.729 320

2009 193.108 320

2010 180.729 370

2011 187.763 370

2012 197.906 406

2013 202.574 430

2014 210.144 440

2015 230.904 480

2016 235.465 480

2017 253.068 520

Total 3.315.823 6.689

2018 250.000 * 530

Total 3.565.823 7.219

* Projeção

Híbridos de milho
com alto potencial
genético, tecnologia
e qualidade que você
conhece e confia.

Em breve mais uma marca da LP Sementes.
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Evento recebe agricultores de todo o mundo

Ruas cobertas estão entre os diferenciais
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começou como um dia de campo e chegou 
ao maior evento da América Latina, segundo 
maior das Américas e terceiro maior do pla-
neta em disseminação de tecnologias para a 
agropecuária. Sálvias e tagetes, com predomi-
nância em azul, amarelo e vermelho, e sunpa-
tiens, foram o número 30 e a logomarca do 
Show Rural Coopavel, dentro de um contexto 
que forma o mapa do Brasil.

CANTEIROS EM PROFUNDIDADE

A agrônoma Vania Baratto, do Emater, 
há anos é recrutada pela cooperativa para 
planejar e coordenar a implantação dos can-
teiros e áreas de descanso que atraem tantos 
olhares, fotografias e filmagens durante a 
feira. Outra das novidades são os canteiros 
em profundidade que podem ser encontra-
dos entre a administração e o restaurante. 

Uma nova espécie também é pela primeira 
vez introduzida ao projeto de ajardinamen-
to, são as begônias 
de sol, facilmente 
encontradas na área 
do lago, próximo ao 
acesso principal ao 
parque. O cenário 
é complementado 
com enormes tape-
tes verdes de grama 
aparados em inter-
valos de três a cinco 
dias. ■

O encanto das 
cores e aromas

Se tem algo que dá um toque especial ao 
cotidiano de quem se entrega à vida simples e 
pacata do campo são os belos e bem cuidados 
jardins e recantos para descanso. O Show Ru-
ral Coopavel, além do que há de mais sofisti-
cado em pesquisas e tecnologias em máquinas 
do mundo, dedica algumas áreas a paisagens 
deslumbrantes, de cores e aromas inconfun-
díveis. Gigantescos tapetes coloridos se espa-
lham por ambientes da feira e tornam o lugar 

agradável e aconchegante, similar ao que os 
milhares de agricultores que se revezam nos 
cinco dias de visita ao evento desfrutam em 
suas propriedades.

Para a 30ª edição, equipes dedicaram 
meses de trabalho no cultivo das mudas, em 
um viveiro próprio mantido pela Coopavel 
em uma área de um hectare, no plantio e no 
manejo necessário para que cada flor e folha 
estejam no melhor da sua forma durante o 
período da feira. São 350 mil mudas cuida-
dosamente distribuídas. Durante boa parte 
do ano, o processo de preparo envolve nove 
pessoas e o número sobe para 30 a partir de 
setembro. Um dos canteiros mais famosos e 
procurados fica na frente de uma imensa cai-
xa d´água com seus degraus e visão panorâ-
mica do Show Rural Coopavel. O ambiente é 
caprichosamente preparado e costuma passar 
mensagens de otimismo e de patriotismo aos 
visitantes.

Neste ano, o elemento adicional são os 
números que identificam uma marca histó-
rica, de 30 anos de realização daquele que 

VARIEDADE
Inúmeras espécies de flores 

são empregadas no projeto de 

paisagismo do Show Rural Coopavel. 

A durabilidade depende de cada tipo, 

mas os ciclos vão de quatro meses a 

até dois anos. São elas:

• tagetes amarelo, laranja e mix

• sálvias vermelha e azul

• sunpatiens

• zinnia

• onze-horas

• begônias de sol Um dos cenários mais procurados pelos visitantes, e para ensaios fotográficos,  
é o lago com sua ponte e belos jardins floridos

Área em frente à caixa d’água é uma das mais visitadas pelos agricultores  
e autoridades que frequentam o evento

Áreas de descanso são bastante procuradas 
principalmente em dias de sol forte

Durabilidade depende do ciclo de cada espécie, que 
pode variar de quatro meses a dois anosAs áreas com grama são aparadas em períodos de três a cinco dias

PAISAGISMO PAISAGISMO
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Ao mesmo tempo em que divulga e incen-
tiva, a Coopavel é uma consumidora de algu-
mas das mais sofisticadas tecnologias em de-
senvolvimento. Uma das novidades do Show 
Rural Coopavel 2018 é que parte da energia 
que abastece a área onde ocorre um dos maio-
res eventos de novidades para o agronegócio 
do mundo vem de placas fotovoltaicas.

No início de janeiro, 468 placas, cada uma 
delas pesando 26 quilos, foram instaladas no 
telhado de algumas das estruturas espalhadas 
pela área que recebe a feira. Parte está em 
uma nova cobertura implantada ao lado da 
administração e no teto do restaurante que 
tem capacidade simultânea para alimentar 
3,5 mil pessoas. A energia produzida é sufi-
ciente para atender a demanda durante pra-
ticamente todo o ano, menos durante a feira, 
diz o coordenador executivo do Show Rural 
Coopavel, Acir Inácio Palaoro.

As placas foram instaladas pela Biowatts, 
empresa de Cascavel especializada em ener-
gia solar e parceira da Coopavel no projeto. 

A opção pelo uso da tecnologia era amadu-
recida há um bom tempo pela diretoria da 
cooperativa e as condições se mostraram mais 
favoráveis agora. Há gradual redução nos va-
lores dos componentes necessários para utili-
zar as placas que transformam luz do sol em 
energia elétrica, bem como linhas com taxas 
e condições facilitadas que estimulam um nú-
mero cada vez maior de empresários, e até 
de famílias, a usar o recurso como fonte de 
eletricidade em seus negócios e residências.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
diz que o dinheiro injetado na utilização das 
placas deverá retornar em 60 meses. E que en-
tão haverá substancial economia de energia 
na área de 72 hectares anualmente utilizada 
para a realização da terceira maior feira. A 
vida útil das placas fotovoltaicas chega a 40 
anos, diferencial que tem decidido a favor 
de muitos projetos de substituição da eletri-
cidade convencional pela energia extraída do 
sol. As energias renováveis, segundo Dilvo, 
também são interessantes para o agronegó-
cio, tão pressionado pela competitividade de 
mercados em rápida atualização e mudança.

 VITRINE

O Show Rural Coopavel vai além da apre-
sentação de novidades em cultivares, má-
quinas e implementos. Cresce a procura por 
estandes de empresas que, a exemplo das fo-
cadas em energias limpas e renováveis, ofe-
recem novidades em tecnologias ao campo. 
De olho nesse filão, instituições financeiras 
como o Banco do Brasil disponibilizam crédito 
com prazos amplos e taxas a partir de 2,5% 
ao ano. ■

Feira adere à era da 
tecnologia fotovoltaica

Funcionários de empresa especializada fizeram a implantação  
das 468 placas fotovoltaicas

SILÍCIO
A parte mais importante de um painel 

solar fotovoltaico são as células 

fotovoltaicas de silício. O silício é 

composto de átomos minúsculos 

que são carregados de elétrons. A 

concepção mais comum de painéis 

fotovoltaicos utiliza dois tipos de 

silício, para criar cargas negativas 

e positivas. Para obter uma carga 

negativa, o silício é combinado com 

boro e para a carga positiva é aliado 

com o fósforo. Essa combinação cria 

mais elétrons no silício carregado 

positivamente e menos elétrons no 

silício carregado negativamente. O 

silício carregado positivamente é 

“sanduichado” com o silício carregado 

negativamente, e isso permite à célula 

de silício reagir com o sol produzindo 

energia elétrica.

8 minutos e 20 segundos é o tempo 

necessário para a luz percorrer o 

sol até o telhado de empresas 

e casas dotadas de placas 

fotovoltaicas

Com redução de custos de componentes e novas linhas de crédito, com taxas menores 
e prazos maiores, tecnologia passa a ganhar fôlego também no Brasil

Cada placa pesa 26 quilos e sua durabilidade é de 40 anos

VOCÊ SABIA QUE:

• Se 100% da energia solar que chega na Terra fosse aproveitada, teríamos 1800 vezes mais 
energia que consumimos em todo o planeta

• Um painel solar fotovoltaico dura cerca de 40 anos
• Os painéis solares possuem um vidro temperado de 3.2 mm resistente ao granizo
• 90% dos painéis solares fabricados hoje em dia são feitos de cristal de Silício ultra-puro

ENERGIA LIMPA ENERGIA LIMPA
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Bandeira valoriza nacionalismo

O designer gráfico Rodrigo Moisés é o 
vencedor de concurso que definiu o layout 
da bandeira comemorativa aos 30 anos do 
Show Rural Coopavel. Com 40 anos de idade 
e morador de Medianeira, Rodrigo esteve dias 
atrás em Cascavel para receber o prêmio de 
R$ 4 mil. O cheque foi entregue pelo coorde-
nador geral da feira, Rogério Rizzardi, e pelo 
coordenador executivo Acir Inácio Palaoro.

Na área do design gráfico há 20 anos, Ro-
drigo trabalha como prestador de serviços 
para grandes empresas do agronegócio. Ele 
é especialista na elaboração de embalagens 
e materiais publicitários. “Fiquei sabendo 
do concurso pela minha esposa, que traba-
lha em um sindicato ligado à agricultura 
lá na nossa cidade. 

Acir, Rodrigo (e esposa) e Rogério Rizzardi  
durante a entrega do prêmio de R$ 4 mil

A bandeira vencedora 

foi eleita por um júri 

especialmente formado

Estudioso das técnicas do designer, Rodri-
go empregou uma vertente bastante conhe-
cida e usada no mundo e que também tem 
muitos adeptos no Brasil, o degrade. “É um 
elemento bastante atual e de que gosto mui-
to”. O centro da bandeira tem um círculo em 
azul com a logo do Show Rural Coopavel em 
seu interior e do centro para as extremidades 
estão as cores e o efeito que a mistura de to-
nalidades proporciona.

Rodrigo Moisés é formado em Designer 
Industrial pela Univali, de Itajaí, Santa Cata-
rina, e pela primeira vez participou de um 
concurso como o oferecido pela Coopavel e 
que contou com inscritos de várias regiões 

do País. “Vencer um prêmio de 
design de um evento tão 
importante no mundo é um 
grande orgulho e que vai 
enriquecer muito o meu 

portfólio. Estou muito 
feliz”. As sugestões 

de bandeiras produ-
zidas e inscritas no cer-

tame foram avaliadas por um 
júri especialmente formado e que 

considerou vários aspectos, como bele-
za, alinhamento com a história do evento e 
aplicabilidade. ■

CONCURSO

Pesquisei no site da 
cooperativa e então de-

cidi criar uma ideia, que felizmente acabou 
premiada”.

A concepção central foi extraída da parti-
cipação em edições anteriores do Show Rural 
Coopavel. “Conheço bem a feira e entendo o 
que ela representa para a cooperativa, para 
a região e para a economia do Estado”. As-
sim, conforme Rodrigo, buscou aliar elemen-
tos também contidos no pavilhão nacional, 
principalmente com o uso das cores verde, 
amarelo e azul, com foco no nacionalismo.
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A Coopavel, promotora do Show Rural que 
chega neste ano à sua 30ª edição, conta com 
uma agência e suporte especializados para 
desenvolver mídias, ações de comunicação 
e campanhas para deixar a feira, a terceira 
maior do mundo, ainda mais conectada à tec-
nologia da informação.

A novidade dessa área nesta edição do 
evento é um aplicativo que permitirá aos 
visitantes ter em tempo real em seu celular 
informações importantes sobre a feira. O apli-
cativo está disponível para iOS (Apple/iPhone) 
e Android.

Com o uso desse recurso, os visitantes 
terão na palma da mão acesso a um mapa 
interativo que informa sobre a localização dos 
expositores em uma área de 72 hectares, além 
de agenda de palestras, principais novidades 
da feira, bem como contato com expositores 
e com os palestrantes convidados.

Outra facilidade do aplicativo, segundo o 
publicitário Rodrigo Sakata, da Fosbury&Bro-
thers, é quanto à possibilidade de empregar 
a tecnologia para planejar a visita à feira. ■ 

Aplicativo para 
planejar visita à feira

OS LINKS PARA BAIXAR O APLICATIVO SÃO OS SEGUINTES:
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=net.moblee.showrural

App Store: https://itunes.apple.com/us/app/show-rural-coopavel-2018/id1325589991

TECNOLOGIA

É possível marcar estandes e palestras que o visitante deseja 
assistir. O dispositivo vai então servir como uma espécie de 

agenda eletrônica que informará horários com antecedência para 
que o agricultor não se atrase e não perca nada.

rodrigo Sakata

fosbury&Brothers, agência do Show rural Coopavel
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R$ 20 milhões em 
crédito para cooperados

A CrediCoopavel é uma das instituições 
que disponibilizam durante o 30º Show Rural 
Coopavel recursos para agricultores que quei-
ram investir em máquinas, implementos e em 
reformas de estruturas produtivas em suas 
propriedades rurais. “Vamos disponibilizar, 
nos cinco dias da feira, R$ 20 milhões exclu-
sivamente para cooperados”, diz a gerente da 
CrediCoopavel, Neuza Gentelini. O dinheiro 
é oferecido com taxa de 1,25% ao mês com 
prazo de pagamento de três anos.

Para ter acesso a esses recursos, de acordo 
com Neuza, é preciso apresentar a solicitação 
(com a relação do que pretende ser adquirido) 
no estande da CrediCoopavel ou na unidade 
da cooperativa de crédito, então com o geren-
te. Se toda documentação estiver correta, a 
liberação do dinheiro, com base na emissão 
da nota fiscal do pedido, é feita no prazo de 
até três dias.

Durante o Show Rural Coopavel, a Cre-
diCoopavel atende em estande montado no 
mesmo lugar de anos anteriores, nas proxi-
midades do portão principal de acesso à área. 
A equipe de atendimentos conta com a atua-
ção de dez gerentes no local. O financiamento 
pode ser obtido pelos cooperados para a com-
pra de máquinas agrícolas e equipamentos de 
pequeno porte, além de reforma de pocilgas 
e aviários.

Conforme a gerente Neuza Gentelini, a 
modalidade mais procurada durante a feira 
costuma ser a de investimento/repasses do 
BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo-Sul). A CrediCoopavel, que opera 
desde 22 de novembro de 1981, trabalha com 
todas as linhas comerciais, de repasse e de 
custeio agrícola. ■

1,25% ao mês

3 anos

taxa oferecida pela 
CrediCoopavel durante a feira

esse é o prazo máximo de 
pagamento do financiamento

CREDICOOPAVEL

®™Marcas registradas de The Dow Chemical Company ou companhias a�liadas. As marcas com ®, ™ ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2018 PHII

BioGene®, Coodetec e Dow SementesTM

agora juntas!

Lançamento Global da 
Nova Marca de Sementes 

no Show Rural 

VENHA NOS VISITAR!

São três grandes histórias, unidas por um único ideal. 

Estamos juntas para você produzir ainda mais.
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Bem-estar e tecnologia 
são aliados para elevar 
a produtividade leiteira

Uma parceria com a sueca Delaval faz 
do Show Rural Coopavel a primeira grande 
feira tecnológica da América do Sul a apre-
sentar um robô desenvolvido para dar mais 
velocidade, eficiência e dinâmica à ordenha 
em gado leiteiro. Essa é uma das atrações do 
setor pecuário que está em rápido e forte 
crescimento em um evento mundialmente 
reconhecido pelas novidades e tendências 
que disponibiliza ao agronegócio.

Em fevereiro de 2016, visitantes puderam 
percorrer túneis com textos e fotografias que 
informavam sobre avanços nas produções de 
carne e leite. Há um ano, na 29ª edição do 
Show Rural Coopavel, foram inaugurados pa-
vilhões e expostos 200 animais com o melhor 
da genética em suas respectivas raças – neste 
ano são 260. Agora, o salão tecnológico e a 

mostra genética são incrementados com pa-
lestras de alto nível e demonstrações de téc-
nicas e inovações que ampliam os resultados 
na atividade.

Um ciclo de palestras traz à cidade algu-
mas das maiores autoridades brasileiras em 
leite, carne, cruzamento e genética. “Além de 
ouvir o que especialistas nesses assuntos têm 
a dizer, ainda faremos a emissão de certifica-
dos a acadêmicos e a técnicos”, diz o gerente 
de Pecuária da Coopavel, Marcos Antonio Tei-
xeira. As informações poderão ser enriqueci-
das observando o Compost Barn, um sistema 
de confinamento de gado de leite que é utili-
zado em vários países há mais de 30 anos e 
que começa a ganhar corpo no Brasil há cinco 
anos e que chegou há apenas três a algumas 
propriedades rurais do Oeste do Paraná.

O Compost Barn é uma técnica já desenvolvida há mais de três décadas em alguns países,  
mas ainda é novidade no Brasil

PECUÁRIA A técnica emprega a formação de camas 
com o uso de maravalha, serragem ou casca 
de arroz. Um dos principais diferenciais dessa 
forma de manejo é que, ao contrário do que 
ocorre a pasto, com média de caminhada de 
dois quilômetros por animal/dia em busca de 
alimento, a ração está à disposição a poucos 
passos. Para vencer percursos atrás de comi-
da, o gado gasta energia e apresenta sintomas 
em função do esforço físico, como problemas 
nos cascos, respiratórios e mastite. O confina-
mento garante o controle da operação, diz o 
veterinário Marcos Teixeira, eliminando ris-
cos. Criam-se assim as condições ideais para 
que todo potencial genético do animal possa 
ser alcançado.

Ao eliminar o estresse que o método a 
campo traz, o Compost Barn eleva a produti-
vidade do leite em até 30%. E há ganhos tam-
bém quanto à melhoria do produto colocado 
no mercado. “Claro, os resultados são impul-
sionados desde que o protocolo desse tipo de 
sistema seja devidamente praticado”, obser-
va Teixeira. Em um ambiente controlado, os 
animais usufruem de temperatura agradável, 
conforto e bem-estar. A diminuição da tensão 
dá mais longevidade ao animal. O ambiente é 
indicado para vacas em lactação, em pré-par-
to e novilhas. O custo do Compost Barn é de 
cerca de R$ 4,5 mil por animal – quanto mais 
cabeças alojadas, menor é o custo.

ORDENHA ROBOTIZADA

Simultaneamente ao Compost Barn, a área 
de pecuária do Show Rural Coopavel apresen-
ta, pela primeira vez em um país da América 
do Sul, um robô criado pela Delaval, empresa 
fundada na Suécia em 1894, para facilitar a 
ordenha em bovinos. A máquina tem capaci-
dade de trabalho equivalente ao de três pes-
soas e faz frente a uma mão de obra pesada 
e que precisa ser implacável na propriedade 
rural. “A ordenha deve ser feita religiosamen-
te no mínimo duas vezes por dia, 365 dias por 
ano”, diz Marcos Antonio Teixeira. Além disso, 

essa é uma força de trabalho cada vez mais 
cara e escassa.

O robô é uma espécie de tronco que faz 
leituras precisas de cada animal a partir de 
dados armazenados em um colar. O software 
identifica o animal assim que ele se aproxi-
ma e então aciona um mecanismo que abre 
a porta e o posiciona na frente de um cocho. 
Por meio de um braço mecânico são feitas hi-
gienização, desinfecção e ordenha a vácuo. 
Todo o processo consome menos de cinco mi-
nutos. A capacidade do equipamento é para 
um plantel de até 70 vacas. O leite extraído 
é automaticamente levado até o resfriador. 
A produção obtida informa a quantidade de 
ração indicada para cada animal.

O leitor eletrônico conta com outras fun-
ções preciosas que contribuem para elevar 
resultados. Ele mede a temperatura e o movi-
mento ruminal, que em caso de alterações po-
dem indicar alguma doença ou cio. O criador 
recebe informações também sobre um animal 
que venha a não se apresentar em frente ao 
brete automatizado para ordenha e alimenta-
ção. “São alertas que permitem tratar de um 
algum potencial problema preventivamente 
ou bem em seu início, reduzindo riscos e até 
um possível agravamento do quadro de en-
fermidade”, ressalta Marcos Antonio Teixeira.

O robô desenvolvido pela Delaval é uma das sensações na área da pecuária

PECUÁRIA

►
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COZINHA DO CAMPO

Parceria da Coopavel com o curso de Gas-
tronomia da Univel oferece degustações diárias 
no pavilhão tecnológico da pecuária (das 11h 
às 13h). O preparo utiliza carnes de boi, frango 
e suíno, bem como derivados de leite. Chefe de 
cozinha, nutricionista, veterinário e agrônomo 
dão detalhes sobre os cuidados observados em 
todas as etapas, da produção ao preparo final 
do prato, para que o consumidor possa ter o 
melhor à sua disposição. Quem acompanhar as 
explicações percebe que a qualidade é impres-
cindível em todas as fases, porque é difícil obter 
um grande prato quando as matérias-primas 
utilizadas são inferiores, diz o gerente de Pe-
cuária da Coopavel.

SHOPPING PECUÁRIO

Um dos ambientes que mais atraem a 
atenção dos visitantes nos pavilhões da pe-
cuária, durante o Show Rural Coopavel, é o 
Shopping Pecuário – venda de animais. Cria-
dores de várias regiões do País trazem ani-
mais (são 72 neste ano) que representam o 
melhor da raça em seus plantéis. É o que há 
de mais avançado em genética já em animais 
rústicos prontos para reprodução a campo. 
O shopping permite negociação direta entre 
criadores e pessoas em visita à feira que quei-
ram melhorar seus rebanhos. Não há paga-
mento de qualquer comissão ou percentual 
à promotora da feira.

A ABCZ (Associação Brasileira de Cria-
dores de Zebuínos) também participa da 30ª 
edição do Show Rural Coopavel para divul-
gar o Progenética, programa que incentiva a 
compra de touros de alta linhagem genética 
por pequenos e médios criadores. Todos os 
animais em exposição no evento são regis-
trados, medida que comprova que eles têm as 
características essenciais da raça.  Durante a 
feira, algumas instituições financeiras ofere-
cem linhas de crédito com condições diferen-
ciadas para a compra de animais. ■

PECUÁRIA

Shopping Pecuário, um espaço para venda de animais durante a feira de 2018
RAÇAS EM EXPOSIÇÃO

• Tabapuã

• Simental

• Senepol

• Purunã

• Nelore

• Holandês

• Hereford/Braford

• Guzerá

• Caracu

• Canchin

• Brangus

• Brahman

• Angus
Nelore, uma das raças que serão apresentadas durante Show Rural Pecuário Coopavel

Mário Ferrari
Caconde
São Paulo
Brasil

#SomosJacto

Produtores, revendedores, cooperados, técnicos, operadores, trabalhadores, engenheiros,
analistas, diretores, acionistas. Somos muitos, vindos de diversos lugares, origens, costumes
e culturas. Cada um de nós tem seus sonhos e objetivos, mas juntos, cada um do seu jeito,
trabalhamos para cultivar o sustento da humanidade por meio da agricultura.

Há 70 anos, a Jacto conecta essa grande cadeia fabricando máquinas agrícolas
inovadoras, robustas e seguras que, dia após dia, conquistam seu espaço nos
campos do nosso planeta e no coração de nossos clientes.

ESTADOS UNIDOS BIELORÚSSIA

ÁFRICA DO SUL

UCRÂNIA

RÚSSIAQUÊNIA

CADA UM DOS SEU JEITO,
VIVEMOS O MESMO SONHO,
SOMOS JACTO!

jacto.com.br
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Uma opção de 
diversificação ao produtor

Os sistemas de integração lavoura-pecuá-
ria, também denominados de Sistemas Inte-
grados de Produção Agropecuária e Sistemas 
de Integração-Lavoura-Pecuária-Floresta, tem 
atraído o interesse dos produtores para sua 
adoção. Os principais motivos são maximi-
zação do uso do solo durante o ano, recupe-
ração de pastagens degradadas, rotação de 
culturas, harmonizar a sucessão familiar e, 
principalmente, promover mais alternativas 
de renda com sustentabilidade econômica da 
propriedade.

Muitas são as definições de Sistema In-
tegração de Lavoura- Pecuária, que também 
pode ser definida como sistema de produção 
em que a exploração animal está geografica-
mente associada à produção de grãos, haven-
do a compatibilização dessa com a produção 
de forragem no mesmo ano agrícola, ou não.

Os sistemas integrados despertam interes-
se do governo por oferecer maior segurança 
alimentar produzindo mais leite e mais car-
ne, pelo potencial de mitigação da emissão de 
gases de efeito estufa com a recuperação de 
pastagens degradadas por pastagens produti-
vas, bem manejadas e adubadas. Além disso, o 
governo está de olho no equilíbrio da balança 
comercial, na qual as exportações de carne 
bovina in natura e processadas atingiram ci-
fra de US$ 6,075 bilhões em 2017, conforme 
dados da Secex compilados pela Abrafrigo.

Por outro lado, a agricultura de grãos pre-
cisa das pastagens como rotação econômica 
de culturas. Graças aos avanços da pesqui-
sa, às tecnologias periféricas, à assistência 
técnica e ao profissionalismo crescente dos 
produtores, as espécies cultivadas têm expe-
rimentado avanços surpreendentes em suas 

produtividades. Entretanto, essas produtivi-
dades só são alcançadas quando as plantas 
encontram um meio ambiente favorável, 
auxiliado pelo clima, solo fértil e equilíbrio 
biológico. Os dois últimos se completam com 
um sistema de rotação de culturas agrono-
micamente que promova a sustentabilidade.

A soja vem a cada ano nas últimas décadas 
se consolidando como a única cultura de grãos 
que tem oferecido estabilidade de produção 
e rentabilidade garantida aos produtores. A 
ausência de mais culturas econômicas, além 
de trigo e milho-safrinha para rotacionar com 
soja, é entrave para que novas cultivares de 
soja expressem seu potencial genético de 
produção.

A integração da agricultura com a pecuá-
ria é a opção mais viável para contribuir para 
um sistema sustentável sob o ponto de vista 
econômico, social e ambiental. Vários são os 
benefícios:

• Maximiza o uso do solo, a mão-de-obra e 
os equipamentos da propriedade;

• Permite as ciclagens de nutrientes no 
solo;

• Melhora o status da macro e 
microbiologia do solo;

• Permite a rotação de culturas e de 
sistemas radiculares;

• Aumenta a produtividade das culturas 
de grãos;

• Harmoniza a sucessão familiar;
• Melhora as fontes de receitas da 

propriedade tornando-a menos 
vulneráveis às variações de preços 
das commodities e das adversidades 
climáticas;

LAVOURA 

PECUÁRIA

Augusto Cesar Mezzon, médico-veterinário

Um dos maiores entraves para a adoção dos 
sistemas integrados de produção ainda é o mito 
de que a “pata do boi prejudica o solo e a produ-
ção da soja”. Esse mito pode tornar-se realidade 
em áreas mal manejadas. Vários são os estudos 
da pesquisa que estão disponíveis na literatura, 
que mostram os benefícios dos sistemas integra-
dos e que não se observa compactação do solo 
em áreas bem manejadas.  Isso é confirmado 
pelo número crescente de propriedades que 
adotaram a integração da produção de grãos 
com a produção de carne e/ou leite.

Trabalhos conduzidos durante quatro 
anos no Iapar em Santa Tereza do Oeste mos-
tram o ganho animal em forrageiras de inver-
no obtidos em 2016 e os incrementos anuais 
no rendimento de soja em área com e sem 
pastejo, conforme tabelas 1 e 2.

Pesquisa realizada pela Instituto Agronô-
mico do Paraná (Iapar), que cedeu todas as 
informações e dados para o artigo. ■

LAVOURA 

PECUÁRIA

Trat.

Produção de Inverno (2016)

Peso médio 
inicial

Peso médio 
final

Lotação 
(UA1 ha-1)

GMDA2 
(kg)

G ha-1 PV3 
(kg dia-1)

G ha-1 (kg) 
período de 

127 dias

Kg de peso vivo

T1 174 304 2,9 1,091 4,647 590

T2 193 326 3,1 1,076 4,764 605

T3 191 315 3,4 1,083 4,788 608

Média 186 315 3,1 1,083 4,73 601

Cv (%) = 17,8; UA = Unidade Animal (450 kg de Pv); GMdA = Ganho médio diário animal; Pv = Peso vivo

T1=triticale iPr Prata + azévém Bakarat, T2=aveia iAPAr 61, T3=aveia iAPAr 61 + centeio iPr 89. Novilhas raça 
Purunã. oliveira et al. (2017). Trabalho publicado no i Congresso Brasileiro de Sistema integrados de Produção 
Agropecuária, realizado em Cascavel, no período de 21 a 24/08/2017.

Trat.

Ano Agrícola

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Com 
pastejo

Sem 
pastejo

Com 
pastejo

Sem 
pastejo

Com 
pastejo

Sem 
pastejo

Com 
pastejo

Sem 
pastejo

Kg ha-1

T1 3630 3456 3948 3792 3615 3273 4833 4188

T2 3356 3053 3927 3676 3786 3278 4914 4292

T3 3436 3215 3975 3637 3520 3336 5052 4425

Média 3474 3241 3950 3701 3640 A 3295 B 4933 A 4301 B

PRI (%)1 107,2 100,0 107,0 100,0 111,0 100,0 115,0 100

Cv (%) = 7,76; 1 Pri = Porcentual relativo de incremento; valores seguidos por letras diferentes na linha apresentam diferenças significativas 
pelo Teste de Tukey (<0,05).

T1=triticale iPr Prata + azévém Bakarat, T2=aveia iAPAr 61, T3=aveia iAPAr 61 + centeio iPr 89. Novilhas raça Purunã. oliveira et al. (2017). 
Trabalho publicado no i Congresso Brasileiro de Sistema integrados de Produção Agropecuária, realizado em Cascavel, no período de 21 a 
24/08/2017.

Tabela 1. Desempenho animal em pastagens de inverno. Iapar Santa Tereza do Oeste

Tabela 2. Produção de soja após forrageiras de inverno com e sem pastejo
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Um tour pela biossegurança

Agricultores das mais diversas partes do 
Brasil e do mundo têm a chance de fazer uma 
viagem diferente durante esta 30ª edição do 
Show Rural Coopavel. Eles são convidados a 
participar de uma excursão pelo universo das 
boas práticas de biosseguridade, a partir da 
qual poderão conhecer e tirar dúvidas sobre 
os principais manejos que são fundamentais 
para produzir frangos saudáveis, de forma 
rentável e atendendo aos mercados mais 
exigentes.

Em uma espécie de túnel com fotografias, 
textos e vídeos, os visitantes têm acesso a in-
formações sobre os benefícios que cada eta-
pa da biosseguridade proporciona. O gerente 
do Fomento de Frangos da Coopavel, Eduardo 
Leffer, informa que a avicultura passa por 
intensas transformações. “Há uma mudança 
na forma como o consumidor compra seu ali-
mento. Nunca foi tão forte a imagem da marca 
como atributo de segurança. O consumidor 
quer garantias de que o que está levando para 
casa atende aos mais rigorosos quesitos de 
qualidade. Pensando nisso, a Coopavel por 
meio do Show Rural aborda aos produtores 
qual o seu papel e contribuição para assegu-
rar alta qualidade no frango vivo.

Cooperativas como a Coopavel procuram 
estar na dianteira e levar informações e co-
nhecimentos técnicos a todos que, de uma for-
ma ou outra, estão integrados a elas. “A biosse-
guridade é assunto que todos que trabalham 
na atividade e precisam estar conscientes da 
importância do seu papel e aplicar diariamen-
te seus conceitos. A orientação e divulgação 
dessas informações deve ser contínua”, diz 
Eduardo. Além de um corredor informativo, 
o pavilhão de avicultura no Show Rural conta 
com a presença permanente de técnicos que 
estão à disposição para prestar qualquer es-
clarecimento e sanar dúvidas.

PASSOS

São pelo menos dez passos que envolvem 
a cadeia da avicultura, entre eles estão iso-
lamento dos galpões (é preciso restringir a 
entrada de pessoas estranhas ao aviário, ani-
mais e veículos, já que todos são fontes de 
contaminação); controle de vetores (insetos 
e roedores a partir do uso correto de manejo 
para inibir a presença desses vetores); destino 
correto de aves mortas (construção e uso cor-
reto de composteiras); lavagem e desinfecção 
do aviário (retirada da cama em média a dois 

AVICULTURA

A biosseguridade é imprescindível para atender exigências do mercado, que são crescentes há anos

anos); manejo da cama (cuidar da manuten-
ção com baixo nível de umidade, combatendo 
o surgimento de cascões).

E mais: uso correto de arco-desinfecção 
(equipamento utilizado para desinfetar veí-
culos que entram na área do aviário); quali-
dade da água, que deve ser cuidadosamente 
protegida com correta manipulação e uso de 
cloro; impedimento de entrada de aves e ani-
mais silvestres na granja e implantação do 5S 
(modelo japonês desenvolvido no pós-guerra) 
que leva à adoção de passos para a organi-
zação do aviário. Eduardo Leffer cita que a 
apresentação ainda repassa conhecimentos 
sobre o vazio sanitário, que é o intervalo entre 
lotes. A recomendação de descanso da área é 
de pelo menos 12 dias entre a retirada de um 
e o início de alojamento de outro lote.

O desafio da apresentação preparada para 
esta edição do Show Rural Coopavel, segun-
do o médico veterinário, é fazer com que o 
criador de aves para abate perceba a impor-
tância e faça dessas boas práticas uma rotina 
em sua propriedade. “Todos os pontos estão 
relacionados com a eficiência na produção e 
com o seu respectivo impacto econômico à 
atividade”, ressalta Eduardo. O mercado, se-
gue ele, produz cada vez com menos uso de 
aditivos, por isso produzir com mais eficácia 

é fundamental e deixar o ambiente produti-
vo com riscos menores de contaminação é o 
caminho mais indicado nessa direção.

Com seis mil colaboradores e cinco mil 
cooperados, a Coopavel, que chegou aos seus 
47 anos de atuação em 15 de dezembro, é 
uma das maiores cooperativas paranaenses 
em produção e abate de frangos. Atualmente 
são em média 245 mil aves abatidas por dia, 
ou 5,4 milhões por mês ou ainda 65 milhões 
de cabeças por ano. E há ainda projeto de 
ampliação em andamento, observa o diretor 
presidente da empresa, Dilvo Grolli. ■

de cabeças abatidas mensalmente contribuem 

para fortalecer os indicadores da cooperativa 

e melhorar as condições de vida de seus 

cooperados

Zelar pelo ambiente destinado às aves de abate é uma das etapas do processo de 
biosseguridade

AVICULTURA

Atualmente, a Coopavel abate 65 milhões de cabeças por ano

245 mil

5,4 milhões

65 milhões

aves são abatidas em média pela Coopavel 

todos os dias

é o volume anual de abates da estrutura avícola 

montada pela Coopavel
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Suinocultura amplia 
cuidados com biossegurança

A suinocultura moderna demanda cui-
dados para que não ocorra a entrada de 
patógenos (vírus, bactérias, fungos e parasi-
tas) prejudiciais à produção, de forma que a 
biossegurança constitui-se numa ferramenta 
fundamental, quando esperamos uma maior 
longevidade no status sanitário do plantel, 

propiciando uma excelente resposta produ-
tiva na atividade suinícola. O sucesso de um 
programa de biossegurança depende muito 
do entendimento , comprometimento e co-
nhecimento dos procedimentos e protocolos 
por parte das pessoas envolvidas direta ou 
indiretamente nos processos de produção.

Para facilitar a aplicação e eficácia dos 
protocolos de biossegurança, didaticamente 
podemos dividi-la em externa ou de localiza-
ção, interna e de transporte. A externa ou de 
localização serve para determinar o melhor 
local geográfico para implantação da granja, 
nela levamos em consideração o risco de uma 
possível contaminação do plantel pela pro-
ximidade com outras unidades de produção, 
frigoríficos, estradas de alto fluxo de animais, 
criações circunvizinhas e até mesmo o padrão 

geográfico do terreno em questão, referente 
ao grau de inclinação e direção dos ventos. A 
biossegurança interna normatiza instalações 
e procedimentos internos no intuito de mini-
mizar a introdução de patógenos. Nos padrões 
atuais de granjas com alto status sanitário são 
instalados arcos de desinfecção para todo e 
qualquer veículo que for adentrar a granja; 
cerca externa de tela em todo o perímetro das 
instalações; barreira sanitária com fumigador 
para suprimentos; banho e troca de roupas 
para pessoas que acessam o interior da granja 
sejam funcionários ou visitantes. Nas laterais 
dos galpões são instaladas telas visando evi-
tar a entrada de aves silvestres no interior 
das instalações; controle efetivo de pragas 
no perímetro e interior das instalações; im-
plantação de barreira vegetal que pode ser 
reflorestamento ou mata nativa, sendo nor-
malmente utilizados espécies de crescimento 
rápido ( pinus ou eucaliptos). A Biossegurança 
de transporte trata dos procedimentos adota-
dos para evitar a introdução de patógenos nas 
granjas via veículos contaminados, principal-
mente caminhões que transportam suínos e 
rações. Os mesmos podem ser contaminados 
em rodovias, granjas , frigoríficos, ou mesmo 
em postos de lavação por contaminação cru-
zada com outros veículos que possam estar 
transportando animais em estados infeccio-
sos. Para isto alguns pontos são importantes 
como a correta remoção de matéria orgânica 
e descontaminação das carrocerias e rodados 
dos veículos; checklists de pré-carregamen-
to, visando avaliar a efetividade da limpeza 
do caminhão; protocolos internos da granja 
objetivos, definindo “ área limpa ‘’ e “ área 
suja “ durante o carregamento; embarcadores 

ARTIGO ARTIGO

Alexandre Morais de Barros, médico-veterinário

que obriguem o fluxo unidirecional dos ani-
mais evitando que eles pisem no caminhão 
e retornem ao embarcador que é considera-
do área limpa; o motorista jamais deve ter 
contato com o embarcador assim como o 
funcionário da granja não deve ter contato 
com o caminhão; adoção de instalações de 
transbordo evitando que o caminhão usado 
para transporte rodoviário se aproxime das 
instalações da granja. 

A entrada de animais para reposição tor-
na-se um alto risco de contaminação das gran-
jas, pensando nisso a Coopavel em parceria 
com a Agroceres Pic montou sua Unidade de 
Produção de Leitões II no distrito de Juvinópo-
lis em sistema de ciclo fechado, todo seu plan-
tel comercial, avós e bisavós são mantidos e 
repostos por meio do moderno sistema de 
atualização genética AGPIC plus, adquirindo 
sêmen da UDG Laranjeiras do Sul que segue 
os mais rígidos e modernos preceitos zootéc-
nicos e sanitários na disseminação de genes 

paternos. A UPL II da Coopavel segue os mais 
rígidos protocolos de biossegurança, garantin-
do a produtividade da unidade, bem como o 
melhor padrão sanitário dos leitões produzi-
dos e enviados aos parceiros cooperados que 
realizam a terminação destes animais. ■

Nos padrões atuais de granjas com alto status sanitário são  
instalados arcos de desinfecção

Cuidados são fundamentais para assegurar sanidade dos plantéis
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hectare. Pelo método da plasticultura se chega 
fácil a 150 a 160 toneladas colhidas proporcio-
nalmente na mesma área. Os produtores que 
visitarem os estandes do Emater durante o 
Show Rural Coopavel também poderão colher 
informações sobre o ensacamento da penca, 
técnica preventiva à incidência de pragas. 
O uso de defensivos então passa a priorizar 
preventivamente o ataque da broca, um dos 
principais inimigos da cultura.

MERCADO

Atualmente, cerca de 70% das olerícu-
las que Cascavel e o Oeste consomem vêm 
de outras regiões do País. “Essa é uma clara 
demonstração de que há espaço para o cres-
cimento de atividades como a do tomate por 
aqui. Para isso, é importante buscar conheci-
mentos e investir nas técnicas certas. E elas 
são muitas e garantem excelentes resultados”, 

PLASTICULTURA Técnica ajuda a produzir 
ainda mais e melhor

Agricultores que visitarem o Show Rural 
Coopavel de 5 a 9 de fevereiro poderão apren-
der ainda mais sobre o manejo de culturas in-
dicadas para a técnica da plasticultura – pro-
dução de alimentos em estufas. Técnicos do 
Instituto Emater ocupam duas áreas cobertas 
com cultivos de tomate, pimentão, feijão-va-
gem, melão, pepino e minimelancia.

O agrônomo José Luiz Bortolossi, coor-
denador da área de olericultura do Emater, 
informa que a finalidade do Instituto é de-
monstrar alternativas de culturas e técnicas 
que podem melhorar a qualidade e ampliar 
resultados principalmente em minis e peque-
nas propriedades rurais. “Aqui está o melhor 
de técnicas já em disseminação em várias re-
giões do País”, de acordo com José Luiz.

A opção pelo tomate em estufa se deve 
pelo bom desempenho da fruta na formação 
do PIB (Produto Interno Bruto) agrícola bra-
sileiro. “É uma cultura cosmopolita, que o 
mundo inteiro conhece, consome e aprecia”. 
A demonstração será do cultivo em estufa 
com sistema de irrigação. A destinação de 
um ambiente controlado ao tomate, que não 
se desenvolve quando sujeito a considerá-
veis oscilações climáticas, permite aumento 
expressivo da produtividade.

Conforme José Luiz, a média dos culti-
vos convencionais é de cem toneladas por 

Há espaço para o crescimento de atividades como a 
do tomate por aqui. Para isso, é importante buscar 

conhecimentos e investir nas técnicas certas
José Luiz Bortolossi

Agrônomo do instituto Emater

O agrônomo José Luiz Bortolossi é o coordenador  
da área de olericultura do Emater no  
Show Rural Coopavel

PLASTICULTURAdiz José Luiz. Por contribuir para reproduzir 
ambientes mais indicados às exigências de 
cada cultura, a estufa potencializa e, no caso 
do tomate, garante duas safras por ano. É o 
mesmo que em áreas abertas destinadas ao 
cultivo, entretanto a produtividade em am-
biente controlado é muito maior.

O Instituto Emater participa da 30ª edição 
do Show Rural Coopavel com nove técnicos 
apenas na área da olericultura. Além do to-
mate, são apresentados cultivos de pimen-
tão, minimelancia tutorial (no varal), melão, 

pimentão, morango, pepino e feijão-vagem. 
“Com irrigação e em estufas, essas culturas 
podem elevar substancialmente a renda e me-
lhorar a qualidade de vida da família rural”, 
garante José Luiz Bortolossi. ■

Os cultivos pela técnica da plasticultura já ocorrem 
nas estufas demonstrativas do Instituto Emater

70% 
das olerículas 

consumidas em Cascavel 

e no Oeste vêm de outras 

regiões do País

70 anos criando 

www.laboratorioprado.com.br 
0800 646 2026 
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Crédito para custeio, investimento e comercialização.
Apoio para pequeno, médio e grande produtor.

Atendimento especial e uma das menores taxas do mercado.

PARA PRODUZIR E CRESCER, CONTE COM
QUEM APOIA VOCÊ:  A SUA COOPERATIVA.

Morgan apresenta híbrido à safra de verão
A Morgan Sementes e Biotecnologia apre-

senta no Show Rural Coopavel seu portfólio de 
sementes de milho indicados para lavouras de 
alto e médio investimento nas safras de verão 
e safrinha. Os destaques do estande da marca, 
são o portfólio de híbridos líderes na safrinha 
no Oeste Paranaense e o novo híbrido MG545, 
indicado para safra de verão, todos disponí-
veis em parcelas demonstrativas. 

No estande da Morgan os agricultores po-
derão observar o desenvolvimento do MG600, 
um dos materiais da nova linha de híbridos da 
Morgan que oferece estabilidade de colheita 
com alto potencial produtivo e qualidade de 
colmo. Também estarão no estande o MG580, 
que se diferencia por aliar sanidade foliar 
com altíssimo potencial, tendo a ultrapassa-
do a produtividade de 380 sacas por alqueire 
em lavouras do Oeste do Paraná e o MG652 
de dupla aptidão, indicado para produção de 
grãos na safrinha e silagem de alta qualidade. 

A marca também apresenta o 30A37, hí-
brido campeão na preferência dos agriculto-
res do oeste paranaense. No estande é possível 
observar a alta qualidade de grãos que é ca-
racterística do material. Sua excelente estabi-
lidade produtiva, que proporciona rentabili-
dade e segurança, tornou o 30A37 o híbrido 
mais plantado na safrinha do Estado.

O portfólio de híbridos indicados para o 
plantio de verão inclui, além do lançamento 
MG545, os novos MG320 e MG711, lançados 
na safra passada. O MG 320 é um material 
indicado alto investimento e de ciclo super-
precoce com excelente qualidade de grãos e 
empalhamento. Já o MG 711 de ciclo precoce, 

além do empalhamento se destaca também 
pela qualidade de colmo que facilita e dá se-
gurança na colheita. 

Para produção de silagem de alta quali-
dade, além do MG652, a Morgan apresenta 
os híbridos o híbrido 20A55, que também é 
indicado para produção de grãos em lavouras 
de médio investimento.

ALTA TECNOLOGIA

Além do potencial genético de suas semen-
tes, a Morgan também leva ao Show Rural tec-
nologias embarcadas em seus produtos que 
são capazes de aumentar a produtividade e a 
renda do agricultor de acordo com o nível tec-
nológico da lavoura e as condições climáticas 
em comparação com cultivos convencionais.

No estande da marca, uma equipe de es-
pecialistas apresentará as características e 
resultados da tecnologia POWERCORE™ no 
controle e supressão das principais pragas do 
milho e no manejo de herbicidas, bem como 
as vantagens do Tratamento de Sementes In-
dustrial para a produtividade da lavoura.

POWERCORE™ age por meio de três pro-
teínas Bt distintas inseridas, que com múlti-
plos modos de ação permitem controle de al-
gumas das principais pragas do milho – como 
Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), 
Broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), Lagar-
ta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Lagar-
ta-rosca (Agrotis ipsilon) e Lagarta-das-vagens 
(Spodptera eridania). A tecnologia também 
oferece tolerância aos herbicidas glufosina-
to e glifosato. ■

Sobre a Morgan
Criada em 2012, a Morgan Sementes e Biotecnologia, com sede em Ribeirão Preto (SP), é uma marca da LP Sementes que 
oferece soluções genéticas e biológicas inovadoras em sementes híbridas de milho com o objetivo de proporcionar grandes 
resultados produtivos para cada região agrícola brasileira. Com um posicionamento dinâmico e focado nas necessidades 
do agricultor, a Morgan se tornou em poucos anos uma das principais marcas de sementes de milho do mercado brasileiro.

LANÇAMENTO
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SEMENTES Pirataria traz prejuízo de 
R$ 2,5 bilhões/ano ao Brasil

Estudo realizado pela Abrasem, a Associa-
ção Brasileira de Sementes e Mudas, e Apa-
sem (Associação Paranaense dos Produtores 
de Sementes e Mudas) aponta que o crime 
da pirataria no agronegócio brasileiro causa 
rombo de cerca de R$ 2,5 bilhões por ano ao 
setor do agronegócio. 

O segmento de produção de sementes é 
altamente impactado com esse prejuízo. O 
avanço das sementes piratas sobre as culturas 
em território brasileiro tem sido uma realida-
de de difícil combate. As perdas são inúme-
ras, a começar pelo desestímulo à pesquisa 
por novas tecnologias. Com essa motivação, 
a Apasem decidiu mobilizar-se no sentido de 
chamar a atenção para esse fato.

“Nossa agricultura tem evoluído rapida-
mente, mas muitos aspectos da legislação 
ficaram obsoletos. Existem falhas em leis e 
normas por diferenças entre teoria e prática. 
É necessário revisar e atualizar de tempos em 
tempos”, destaca o engenheiro agrônomo e 
presidente da Associação Brasileira de Obten-
tores Vegetais, Ivo Marcos Carraro.

Em meio a esses 
desafios surgem os 
oportunistas que 
se aproveitam de 
algumas fragilida-
des do setor. “O co-
merciante pirata é 
oportunista e para-
sita de algum agri-
cultor desinformado 
ou que não tenha a 
percepção do efeito 
negativo que isso 
possa causar ao seu próprio negócio. O pirata 
foca no que é mais demandado, porém, não 

entrega garantia alguma aos seus potenciais 
compradores, focando em indivíduos ingê-
nuos ou imprudentes”, frisa Ivo.

Segundo a Apasem, quem usa semente 
pirata em sua atividade ajuda a disseminar 
doenças e pragas entre as propriedades e re-
giões. Para a Associação é uma grande ilusão 
pensar que a semente pirata é mais barata ao 
produtor, pois além de mantê-lo afastado das 
melhores tecnologias, coloca em xeque sua 
propriedade nos aspectos fitossanitários e de 
sua sustentabilidade no médio prazo, além de 
ser uma atividade ilegal.

Em suas inúmeras explanações sobre 
qualidade de sementes, José de Barros França 
Neto, pesquisador da Embrapa Soja, afirma 
que é de extrema importância que o processo 
de cultivo inicie-se com uma matéria-prima 
de qualidade. Isso fará toda a diferença no re-
sultado final da lavoura, para isso o produtor 
pode e deve associar outros itens ao longo do 
processo que vão se somar a essa qualidade, 
orienta França. ■

SEMENTES

O QUE É POSSÍVEL FAZER
São várias as frentes a serem trabalhadas. A primeira delas é ajustar a legislação no 

aspecto de reconhecer o direito da propriedade intelectual. A segunda estratégia seria 

a de racionalizar a possibilidade de se salvar semente, não tratando esse tema de forma 

indiscriminada. A terceira diz respeito a uma fiscalização mais efetiva com o objetivo 

de coibir e retirar do mercado a produção e comercialização de sementes ilegais.  Por 

fim, um trabalho de conscientização por meio de uma discussão a qual envolva todas as 

entidades em um fórum técnico, buscando o entendimento de que a pirataria impacta 

negativamente em todos os seus aspectos.

Neste sentido a Apasem juntou-se a vários órgãos e instituições dando início e 

coordenando a campanha Tenha uma atitude legal: use sementes certificadas. Segundo 

o diretor executivo da Apasem, Clenio Debastiani, o objetivo da ação é o de levantar a 

problemática da pirataria de sementes buscando levar conscientização ao campo e a 

sociedade dos ganhos que a utilização de semente certificada traz para a agricultura. 

A ação é lançada durante o Show Rural Coopavel 2018 em Cascavel, tendo caráter 

permanente ocorrendo em todo o Paraná.

Se deparou com semente pirata? Denuncie: www.abrasem.com.br/denuncias - sua 

identidade será preservada.

PIRATARIA
DE SEMENTES

Associação Paranaense dos
Produtores de Sementes e Mudas

APOIO

REALIZAÇÃO

QUAL É A 
SUA  ATITUDE?TAMBÉM É

CORRUPÇÃO

TENHA UMA ATITUDE LEGAL
USE SEMENTES CERTIFICADAS
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Embrapa vai fazer cinco 
lançamentos durante feira

Durante o Show Rural Coopavel, os resul-
tados de pesquisa da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária estarão disponíveis 
em três espaços: na Casa da Embrapa, na Vitri-
ne de Tecnologias e na Vitrine Tecnológica de 
Agroecologia. Nesta edição, a Embrapa e seus 
parceiros vão apresentar inovações e lançar 
duas cultivares de soja (BRS 433RR e BRS 511), 
uma cultivar de feijão (BRS FC104), a primeira 
tecnologia de inoculação de braquiária com 
Azospirillum e o aplicativo Guia InNat, que 
auxilia na identificação de agentes naturais 
para controle de pragas. 

A Embrapa participa da feira por meio 
de 11 unidades de pesquisa. Na Casa da Em-
brapa, os visitantes terão a oportunidade de 
conhecer as tecnologias que colaboram com a 
sustentabilidade da agropecuária, referentes 
a diversas áreas como grãos, frutas, produ-
ção animal e recursos naturais. Na Vitrine de 
Tecnologias serão apresentadas tecnologias 
e cultivares para as culturas da soja, feijão, 
milho, sorgo, mandioca e forrageiras. Serão 
apresentadas ainda informações sobre as 
vantagens do sistema de Integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta (ILPF). Também está 

prevista a programação de palestras técnicas 
sobre temas diversos, dirigidas a produtores 
rurais.

A Embrapa participa ainda da Vitrine Tec-
nológica de Agroecologia, espaço em que são 
demonstrados, em conjunto com uma rede 
de parceiros, os princípios da agroecologia, 
as tecnologias de produção agroecológica e a 
diversidade de cultivos.

LANÇAMENTOS 

CULTIVAR DE SOJA BRS 511: 

TECNOLOGIA SHIELD@

A Embrapa e a Fundação Meridional estão 
lançando a cultivar de soja convencional BRS 
511, cujo diferencial é a alta produtividade 
associada a maior proteção contra a ferrugem 
da soja.  A BRS 511 é a primeira cultivar que a 
Embrapa coloca no mercado com a Tecnologia 
Shield@, selo que identifica as cultivares de 
soja que apresentam genes de resistência à 
ferrugem-asiática. A nova cultivar é uma fer-
ramenta que chega para auxiliar o manejo da 
ferrugem-asiática da soja, mas não dispensa o 
controle químico. “Seu diferencial é retardar 
o avanço da doença no campo, promovendo 
uma maior estabilidade de produção quando 
as condições climáticas forem desfavoráveis 
à aplicação de fungicidas”, ressalta o pesqui-
sador da Embrapa Soja, Carlos Lásaro Pereira 
de Melo.

Importante ressaltar que a resistência 
da BRS 511 à ferrugem não é do tipo imune, 
entretanto permite uma melhor convivência 
com a doença no campo, assim é uma im-
portante aliada do manejo. A BRS 511 é uma 
cultivar diferenciada ainda porque na rede 
de avaliação onde foi testada, conduzida por 

Cultivar de soja BRS 511: tecnologia Shield@

NOVIDADES parceiros em diferentes regiões, sua produti-
vidade foi superior à da BRS 284, que já esteve 
entre as mais produtivas do país em concur-
sos de produtividade. 

A BRS 511 apresenta ampla adaptação. É 
indicada para as regiões de Santa Catarina 
(REC 102), Paraná (REC 102, 103, 201), São Pau-
lo (REC 203, 302), Mato Grosso do Sul (REC 
202, 204, 301), Goiás (REC 302, 301) e MG (REC 
302). A BRS 511 é do grupo de maturidade 6.4 
para as REC 102, 103 e macrorregião 2 e 6.9 
nas REC 301 e 302. 

CULTIVAR DE SOJA BRS 433RR

A Embrapa e a Fundação Meridional es-
tão lançando também a BRS 433RR, uma soja 
transgênica com tolerância ao glifosato, que 
apresenta produtividade elevada, com estabi-
lidade e ciclo precoce. A BRS 433RR pertence 
ao grupo de maturidade relativa 5.8, o que 
indica precocidade interessante para compor 
os sistemas de produção que exigem essa ca-
racterística. Dessa forma, a cultivar permite 
o plantio de uma segunda safra nas regiões 
onde esse cultivo é viável. A colheita mais 
precoce também pode ajudar no controle de 
percevejos e de doenças como a ferrugem da 
soja, uma vez que reduz o tempo de exposição 
da cultura a esses problemas, no campo. 

Além da BRS 433RR ter se destacado nos 
ensaios de pesquisa, o desempenho da culti-
var também surpreendeu nos testes realiza-
dos a campo por parceiros. “Como a produ-
ção atingiu patamares acima de 200 sacas por 
alqueire (acima de 4.900 kg/ha), muitos par-
ceiros da Embrapa na produção de sementes 

demonstraram interesse na multiplicação 
desta cultivar”, diz Carlos Lásaro Melo.

A cultivar traz ainda, como diferencial, 
ótima sanidade a doenças foliares e radicula-
res. A cultivar é recomendada para as regiões 
altas e frias de Santa Catarina (REC 102 e 103), 
Paraná (REC 102 e 103) e São Paulo (REC 103). 

INOCULAÇÃO DE BRAQUIÁRIAS 

COM AZOSPIRILLUM

A Embrapa e a Total Biotecnologia lançam 
a tecnologia de inoculação de braquiária com 
a bactéria Azospirillum brasilense. O objetivo 
é incrementar o rendimento das pastagens 
e auxiliar na recuperação de pastagens de-
gradadas. A tecnologia possibilita o acúmulo 
de até 25% a mais de Nitrogênio na planta. 
“Significa dizer que a forrageira apresentará 
maior teor proteico, resultando em incremen-
to nutricional significativo na alimentação 
animal”, relatam os pesquisadores Mariange-
la Hungria e Marco 
Antonio Nogueira, 
da Embrapa Soja.

Para avaliar o 
desempenho da ino-
culação dessas estir-
pes da bactéria nas 
braquiárias (B. bri-
zantha e B. ruzizien-
sis), a Embrapa Soja 
realizou ensaios, 
com o inoculante 
Azototal, no Paraná 
e no Mato Grosso do 
Sul. Nogueira expli-
ca que a inoculação 
das bactérias foi rea-
lizada nas sementes, 
na implantação das 
pastagens, assim 
como a aplicação de 40 quilos de fertilizante 
nitrogenado por hectare como ureia, em co-
bertura, aos 30 dias após a emergência. 

Cultivar BRS 433RR

►

NOVIDADES
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O processo de validação da tecnologia 
comprovou que enquanto a aplicação de 
fertilizante nitrogenado incrementa em 5% 
a produção de biomassa da parte aérea da 
braquiária, ao se associar a inoculação com 
Azospirillum o rendimento é 17% superior. 
“Também observamos resultado positivo na 
concentração de Nitrogênio na parte aérea da 
forrageira, porque a inoculação com Azospi-
rillum aumentou a eficiência de uso do N fer-
tilizante. Isso significa dizer que com mais N 
absorvido pela planta para ser convertido em 
proteína, a qualidade nutricional da alimen-
tação animal é incrementada”, diz Nogueira.

APLICATIVO GUIA INNAT

Uma das maiores dificuldades para quem 
pretende fazer uso de inimigos naturais para 
o controle de pragas nas lavouras é conseguir 
identificar esses agentes. Para facilitar a vida 
do produtor rural, pesquisadores da Embrapa 
Agrobiologia desenvolveram um aplicativo no 
qual é possível acessar imagens dos agentes 
naturais de controle mais comuns e detalhes 
como tamanho, coloração e sua função na na-
tureza. O aplicativo contempla 16 famílias de 
insetos e mais as aranhas. Com um smartpho-
ne em mãos é possível fotografar um inseto 
na lavoura e comparar a foto com as imagens 
da galeria do Guia InNat. “De nada adianta a 
presença de insetos benéficos na lavoura, se 
o agricultor confundi-los com os que podem 
causar danos à plantação”, ressalta a pes-
quisadora Alessandra Carvalho, especialista 
em controle biológico de pragas e uma das 
idealizadoras do aplicativo. O Guia InNat é 
gratuito e está disponível para download na 
loja de aplicativos Google Play. Também está 
em estudo uma versão para IOS.

FEIJÃO BRS FC104

O feijão carioca BRS FC104 é a primeira 
cultivar superprecoce do mercado produzi-
da pela Embrapa. A cultivar tem ciclo abaixo 
de 65 dias (da semeadura à maturação dos 
grãos). Geralmente, uma variedade de feijão 
possui ciclo de 90 dias. As mais precoces têm 
ciclo em torno de 75 dias. Esse fator represen-
ta vantagem competitiva para o agricultor. “A 
BRS FC104 pode ser inserida em ambientes, 
cujo ciclo curto seja desejável. Pode ser para 
o plantio antecipado na época das águas e no 
inverno, escapando das doenças de solo, além 
de diminuir o risco de perdas por veranicos 
(estiagens) na safra de verão. É também um 
trunfo para dinamizar a rotação de culturas 
em áreas agrícolas, com a introdução do cul-
tivo do feijão”, afirmou o pesquisador e coor-
denador do programa de melhoramento de 
feijão da Embrapa Arroz e Feijão, Leonardo 
Melo.

A BRS FC104 apresenta, em condições 
ambientais e de cultivo favoráveis, potencial 
produtivo de até 3.792 quilos por hectare. A 
BRS FC104 BRS pode ser cultivada nas prin-
cipais regiões produtoras de feijão no Brasil. 
Ela foi registrada para as épocas das águas, 
seca e inverno em Goiás, Distrito Federal, 
Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro e 
Bahia; para as águas e seca no Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e 
Rio Grande do Sul; para época do inverno, 
em Tocantins; e para as águas no Maranhão, 
Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Piauí, Ceará e Paraíba. ■

NOVIDADES Bayer lança variedade de soja 
da marca Credenz™

A 30ª edição do Show Rural Coopavel 
traz o que há de mais moderno para a agri-
cultura brasileira. A Bayer está presente com 
tecnologias em sementes de soja adaptadas 
às lavouras do Oeste do Paraná, como o lan-
çamento da variedade CZ26B42 IPRO – da 
marca Credenz™, e da cultivar licenciada 
BS1580 IPRO, além de serviços como o Patru-
lha Percevejo, que oferece monitoramento 
de percevejos marrons e possui mais de 500 
resgates por meio do Programa de Pontos da 
Rede AgroServices. 

“Temos um rico portfólio para esta edição 
de aniversário de uma das maiores feiras do 
nosso calendário. A soja CZ26B42 IPRO, da 
marca Credenz™, será apresentada aos pro-
dutores em primeira mão durante o Show Ru-
ral. Trata-se de uma variedade de ciclo médio, 
que permite a antecipação de semeadura, pos-
sui alto peso de grãos, tolerância ao estresse 
hídrico e calor excessivo. Esse lançamento 
possui alto potencial produtivo, qualidade 
de raiz e volume de vagem, um diferencial 
para a produtividade da lavoura. A cultivar 
licenciada BS1580 IPRO será outro lançamen-
to durante as atividades da feira – trata-se de 
uma soja precoce e produtiva em regiões de 
altitude do Estado”, comenta Everton Quei-
roz, gerente regional da Bayer para o Oeste 
do Paraná. 

Além dos lançamentos, a soja BS2606, que 
está em sua terceira safra comercial, também 
é destacada pela Bayer no evento. “Essa é uma 
variedade licenciada com ótimo rendimento, 
produtiva, com sistema radicular tolerante a 
veranicos, poder de ramificação e vai muito 
bem no Oeste do Paraná. Na safra passada 
alcançou rendimento de mais de 90 sacas/
há, onde a média costuma ser de 65 sacas/

há. Temos perspectivas parecidas para a safra 
atual”, aponta Queiroz. 

André Angosene, consultor de Desenvol-
vimento de Mercado da Bayer, atenta para os 
mais de 350 serviços resgatados por produto-
res rurais por meio do Programa de Pontos da 
Rede AgroServices no estado do Paraná. “Cada 
dia mais os produtores estão empenhados 
em resgatar serviços para a melhora de seu 
negócio. Temos como exemplo o Tratamento 
Sementes (On Farm), Agricultura de Precisão 
e o Patrulha Percevejo, este último, temos 574 
resgates em todo o Brasil – equivalente a 305 
mil hectares de soja e milho. No Paraná, na 
safra atual, já são mais de 100 mil hectares de 
soja cuidados pelos especialistas do serviço de 
monitoramento contra o percevejo”. 

O Patrulha Percevejo é um serviço de mo-
nitoramento contra uma das principais pra-
gas que acomete lavouras em todo o Brasil, 
os percevejos marrons atacam diretamente 
a vagem e o grão, causando perdas de pro-
dutividade e qualidade. O agricultor que so-
licitar o serviço junto ao Programa de Pontos 
da Bayer, terá sua área monitorada semanal-
mente e, havendo incidência da praga, será 
orientado a tomar as medidas necessárias. O 
Estado do Paraná possui um terço de toda a 
área patrulhada pelos especialistas. ■

LANÇAMENTO

A BRS FC104 apresenta, em condições ambientais 

e de cultivo favoráveis, potencial produtivo de até 

3.792 quilos por hectare
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Precocidade 
no inverno 
beneficia  
as culturas  
de verão

Reconhecido como um dos maiores gera-
dores de informação para o agro brasileiro, o 
Show Rural Coopavel 2018 traz nesta 30ª edi-
ção novas oportunidades de cultivo durante 
o inverno. São cultivares de trigo focadas na 
produção de grãos que possuem ciclos mais 
curtos e que permitem em algumas regiões a 
semeadura de três culturas ao longo do ano na 
mesma área (soja, milho e trigo ou soja, feijão 
e trigo). Outra novidade são os trigos destina-
dos para produção de forragem conservada, 
proporcionado melhor aproveitamento da 
área durante o inverno, além da otimização 
dos processos nas fazendas leiteiras e uma 
boa resposta como fonte de energia, proteína 
na dieta do animal. 

Fazer o trabalho em menor tempo sempre 
é o desejo de recomendantes e agricultores, 
independente da cultura implantada. As no-
vas cultivares de trigo precoces e superpre-
coces serão em breve ferramentas para esse 
público. TBIO Audaz e TBIO Sonic, por exem-
plo, entram como opção de terceira cultura no 
sistema que envolve soja e milho, no Norte e 
Oeste do Paraná, além de minimizar qualquer 
atraso na semeadura das culturas de verão. 

Já no estado de São Paulo, a opção é semear 
soja, feijão e trigo. Fernando Michel Wagner, 
gerente da Biotrigo Genética para os estados 
de PR, SP, Cerrado, Paraguai e Bolívia, cita que 
ao semear um trigo com essas características 
de ciclo, é possível antecipar a soja entre 10 
e 18 dias dependendo da localidade, quando 
comparado a materiais de ciclo mais longo. “A 
inclusão do trigo se torna rentável em um pe-
ríodo em que atualmente muitos agricultores 
se arriscam com a semeadura tardia do milho 
de segunda safra ou mesmo apenas cultivam 
culturas de cobertura de solo, sem falar em 
áreas de pousio”, complementa Wagner.

Os dois materiais são os primeiros filhos 
de TBIO Toruk, cultivar de trigo mais semea-
da no Brasil, com significativas melhorias na 
resistência a doenças sem perder o reconhe-
cido potencial de produtividade, porém, em 
menor tempo dado os ciclos mais precoces. 
TBIO Sonic tem como principais caracterís-
ticas a superprecocidade, alto vigor e produ-
tividade, dado o alto peso de seus grãos e o 
nível de resistência às diversas doenças, como 
o complexo de manchas foliares, Bacteriose, 
Ferrugem da Folha, Vírus do Mosaico do trigo 

FOTO

Divulgação Biotrigo

TBIO Audaz já foi testado por mais de 80 moinhos no Brasil

PROTEÇÃO DE 

CULTIVO
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LANÇAMENTO

SUPERPRECOCE PRECOCE

MELHORADOR

VENHA CONHECER TBIO SONIC E
TBIO AUDAZ NO ESTANDE DA BIOTRIGO, 
NO SHOW RURAL COOPAVEL
(RUA B, EM FRENTE AO ESTANDE DA TOYOTA)

A BIOTRIGO GENÉTICA, NÚMERO 1 EM TRIGO
NA AMÉRICA LATINA, TEM DUAS GRANDES 
NOVIDADES QUE FARÃO UMA REVOLUÇÃO 
NA TRITICULTURA BRASILEIRA.

OS MELHORES TRIGOS
DO CONTINENTE TÊM
A NOSSA GENÉTICA

an_21x137,5cm_Rev_Show_Rural_TBIO_Sonic_Audaz_Biotrigo.indd   1 23/01/18   15:56

e Brusone. Nas regiões mais quentes, onde o 
trigo compete com outras culturas no inverno, 
a cultivar finaliza seu ciclo em um período 
de 15 a 18 dias antes que TBIO Toruk, sen-
do uma excelente ferramenta para o plane-
jamento da semeadura da cultura posterior. 
Com porte baixo e excelente comportamento 
à germinação em pré-colheita e à desgrana 
natural, também se destaca pela reação ao 
acamamento e ao alumínio tóxico, tendo ex-
celente desenvolvimento em todos os níveis 
de investimento.

Já TBIO Audaz tem ciclo precoce, cerca de 
10 dias a menos que TBIO Toruk. Apresenta 
um dos maiores avanços genéticos já alcança-
dos pelo programa de melhoramento da Bio-
trigo, entregando alto nível de resistência às 
principais doenças do trigo, como o complexo 
de manchas foliares, Bacteriose, Ferrugem da 
Folha, Vírus do Mosaico do trigo, com grande 

destaque às doenças de espiga como Bruso-
ne e especialmente Giberela.  “TBIO Audaz, 
apesar de precoce, conseguiu alcançar o teto 
produtivo que fez seu pai ser reconhecido 
em todas as zonas tritícolas do Brasil. A culti-
var representa um imenso ganho por trazer 
equilíbrio entre produtividade e qualidade 
industrial com uma condução a campo faci-
litada e extremamente responsiva a maiores 
investimentos”, explica Fernando. 

SERVIÇO

Data: 5 a 9 de fevereiro de 2018
Local: estande da Biotrigo - Rua B, próximo ao 
estande da Toyota e do pavilhão da avicultura.
Horário: 9h às 22h
Mais informações: www.showrural.com.br

PROTEÇÃO DE 

CULTIVO
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DowDuPont lança marca global 
de distribuição de sementes

A divisão agrícola DowDuPont faz o lan-
çamento global de sua marca de distribuição 
de sementes durante o 30º Show Rural Coopa-
vel, em Cascavel. Essa é uma grande novidade 
anunciada pela Divisão Agrícola após a fusão 
das duas gigantes do agronegócio, que chega 
para complementar o portifólio de sementes. 
Além do Brasil, a marca de distribuição de 
sementes estará presente em mais oito países: 
Argentina, Paraguai, México, Ucrânia, Rússia, 
França, Alemanha e Canadá.

Essa novidade para a área de sementes 
torna o portfólio da Divisão Agrícola DowDu-
Pont ainda mais forte no Brasil e no mundo. 
Vale destacar que a companhia decidiu fazer 
o lançamento durante o Show Rural Coopa-
vel, pois esse é um dos maiores e principais 
eventos agrícolas do País. A nova marca de 
distribuição de sementes da Divisão Agrícola 
DowDuPont chega para substituir as marcas 
Biogene, Coodetec e Dow Sementes. O seu 
portfólio contará com híbridos de milho, soja, 
sorgo e trigo.

Junto da Pioneer®, a nova marca de dis-
tribuição de sementes fortalece ainda mais o 
portfólio da Divisão Agrícola DowDuPont, e 
dessa maneira a Divisão Agrícola pode con-
tinuar a oferecer uma linha diversificada de 
marcas complementares de sementes especí-
ficas para atender a diferentes regiões.  Du-
rante o 30º Show Rural Coopavel, a Divisão 
Agrícola DowDuPont contará com um estande 
institucional, um circuito com tendas que tra-
rão informações da Divisão Agrícola, Soluções 
para manejo de plantas daninhas, manejo de 
pragas, manejo de doenças, Enlist e Soluções 
para pastagem, além de um espaço dedica-
do aos produtos da marca Pioneer® e, por 
último, outro com a nova marca de distribui-
ção de sementes. Os produtores e visitantes 

poderão percorrer todos os espaços onde es-
pecialistas da Divisão Agrícola da DowDuPont 
explicarão o que cada uma das soluções pode 
fazer pela melhor produtividade da lavoura.  

CIRCUITO INTERATIVO

No estande institucional, os visitantes po-
derão conferir a atuação da Divisão Agrícola 
durante uma sessão de cinema. Quem fizer o 
circuito completo poderá conhecer um pou-
co melhor sobre as soluções para o controle 
de plantas daninhas, como o herbicida pré-
-emergente Spider® e o pós-emergente Pac-
to®, recomendados para o controle de plantas 
daninhas como a Buva, o Capim-amargoso, 
além da novidade Verdict Max TM.

Outra novidade do circuito é o Derma-
cor®, tratamento de sementes nas culturas 
de soja e algodão que oferece proteção contra 
as principais pragas de solo, Lagarta-elasmo 
e Coró, e pragas foliares iniciais, como a La-
garta-militar e a Helicoverpa.

Será possível, ainda, obter informações 
mais detalhadas sobre tecnologias que com-
batem as principais pragas das culturas da 
soja, milho e algodão, além de soluções em 
manejo de doenças, conhecendo os inseticidas 
Exalt® e Intreprid®, além do fungicida Ves-
sarya®. Também haverá uma tenda especial 
no estande da Divisão Agrícola com soluções 
para a área de pastagem e a novidade chama-
da Tecnologia XT.

EXPERIÊNCIA ENLIST

Os produtores rurais que estiverem pelo 
30º Show Rural Coopavel também terão a 
oportunidade visitar um estande especial so-
bre EnlistTM, que é a evolução no controle de 
plantas daninhas que permite o uso do her-
bicida 2,4-D sobre as culturas de soja, milho 

SEMENTES e algodão para maximizar o potencial produ-
tivo dessas lavouras. As Sementes EnlistTM 
estarão sempre associadas a genética de alta 
produtividade e podem vir com biotecnologia 
(Bt) para o controle de lagartas.

PIONEER®

Além de conhecer a nova marca de dis-
tribuição de sementes da Divisão Agrícola 
DowDuPont, os agricultores terão acesso às 
melhores soluções da Pioneer® - no portfó-
lio de milho haverá exposição dos híbridos 
com a tecnologia Leptra® de proteção con-
tra insetos e os benefícios do Tratamento 
de Sementes Industrial com os inseticidas 

Dermacor® + Poncho®. A  marca dará des-
taque ao P3380HR, híbrido de alto potencial 
produtivo para a safrinha na região.

Já no portfólio de soja, o estande da Pio-
neer® terá um campo demonstrativo com a 
nova cultivar 96Y90, variedade tolerante ao 
herbicida glifosato e resistente ao Nematoide 
de Cisto. Além disso, serão destaques as duas 
novas sojas Intacta 95R95IPRO e 95R90IPRO, 
cultivares superprecoce e estáveis, favore-
cendo o plantio da safrinha na região. Com o 
Tratamento de Sementes Industrial (TSI) com 
Dermacor®, o sojicultor conta com um pacote 
ainda mais completo no controle de insetos.

Divisão Agrícola da DowDuPont 
A Divisão Agrícola da DowDuPont (NYSE: DWDP) combina os pontos fortes da DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection e 
Dow AgroSciences. Em conjunto, a Divisão Agrícola fornece aos produtores em todo o mundo o portfólio mais completo 
da indústria, desenvolvido ao longo de um pipeline de pesquisa robusto em germoplasma, traits, biotecnologia e proteção 
de cultivos. A Divisão está empenhada em oferecer inovação, ajudando os agricultores a aumentar a produtividade e 
garantir a segurança alimentar para uma população global crescente. A DowDuPont pretende separar a  Divisão Agrícola 
em uma empresa independente de capital aberto. Mais informações podem ser encontradas em www.dow-dupont.com.

SEMENTES
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Máxima potência genética 
para o seu plantel de suínos

A Agroceres PIC carrega em seu DNA o 
gene da inovação. Formada a partir de uma 
joint venture com a inglesa Pig Improvement 
Company (PIC), a Agroceres PIC foi respon-
sável por implantar, há 40 anos, o primeiro 
Núcleo Genético de animais de elite no Brasil, 
revolucionando os parâmetros de eficiência 
e produtividade da suinocultura nacional. 
Líder absoluta nos mercados brasileiro e ar-
gentino (tanto de machos como de fêmeas), 
a Agroceres PIC desenvolve animais do mais 
alto padrão da suinocultura internacional, 
oferecendo benefícios de competitividade 
para toda cadeia produtiva da carne suína, 
do campo à indústria.

No Show Rural Coopavel 2018, a Agroceres 
expõe seu pacote completo de soluções gené-
ticas. Destaque para os programas AGPIC Plus 
que, baseado no conceito de Sistema de Pro-
dução Fechado, tem como grandes diferen-
ciais o rigor sanitário e máxima atualização 

genética; o CBV Max, que permite a utilização 
de reprodutores com índice genético geren-
ciado e o de Genética Líquida, tecnologia ino-
vadora que garante máximo valor genético 
ao plantel. Implantados nas duas Unidade de 
Produção de Leitões (UPL) da Coopavel, esses 
três programas têm proporcionado excelen-
tes resultados. Além de elevar a produção das 
UPLs da cooperativa, os lotes vêm registrando 
uma performance expressiva em índices im-
portantes para a lucratividade, como no ga-
nho de peso diário, que saltou para 1,01 Kg, e 
na conversão alimentar, cuja marca atingiu 
1,80 (ajustada para 100 quilos), entre os me-
lhores produtores da Coopavel, sem contar a 
redução significativa na taxa de mortalida-
de no campo e o incremento no número de 
animais saudáveis, reduzindo os custos com 
medicação na fase de terminação. ■

AGROCERES PIC

Neste ano, o Show Rural Coopavel 

aborda a temática das mudanças e 

a diferença que as pessoas podem 

fazer no mundo, assunto bastante 

oportuno e que diz muito sobre a 

Agroceres Multimix. A empresa, que 

possui mais de 40 anos no mercado 

de nutrição animal, nasceu do campo 

das pesquisas e investe todos os anos 

em profissionais que possam auxiliar 

o desenvolvimento do sistema de 

produção de cada cliente.

Conhecemos os desafios enfrentados pelo produtor 
rural e entendemos que cada propriedade precisa 
ser tratada de forma única, pois nenhum sistema 
de produção é igual ao outro. Estaremos presentes 
no Show Rural Coopavel para evidenciar nossas 
soluções e colocar nossa equipe à disposição do 
produtor rural que busca rentabilidade, produtividade 
e resultado
Luis Henrique de Bortoli, 

Gerente regional de Suínos na Agroceres Multimix.
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1.2. RANDON CONSÓRCIOS

Braço de serviços do conglomerado de Empresas randon, 
juntamente com o Banco randon, a randon Consórcios 
administra grupos de consórcio há 30 anos, nos mais di-
versos segmentos:
implementos rodoviários, máquinas e equipamentos agrí-
colas, miniônibus e caminhões.
É uma das líderes no consórcio de pesados, onde atua sob 
as marcas de seus parceiros fabricantes, e está entre as 
principais administradoras de consórcio de imóveis, sob 
a marca própria racon.
Em três décadas de atividades, já distribuiu mais de r$ 8,1 
bilhões em créditos e contemplou mais de 86 mil clientes.
Sua atuação no mercado baseia-se em três premissas: 
relacionamento, flexibilidade e credibilidade.
A randon Consórcios é certificada pela iSo 9001:2015, 
o que mantém padrões de qualidade elevados em seus 
processos e compromisso constante com a satisfação de 
parceiros, clientes e demais públicos.
oU
A randon Consórcios está sediada no complexo industrial 
randon, em Caxias do Sul e, juntamente com o Banco ran-
don, integra o braço de serviços do conglomerado. fun-
dada em 1987, possibilita a aquisição de bens por meio 
do sistema de consórcios em seis segmentos: imóveis, 
automóveis, caminhões, miniônibus, máquinas e equi-
pamentos agrícolas e implementos rodoviários. relacio-
namento, flexibilidade e credibilidade são diferenciais da 
empresa, que está entre as maiores administradoras de 
consórcio do país.

1.3 RACON

A racon é a marca da randon Consórcios, sob a qual opera 
no mercado nacional de consórcios de imóveis e veículos.
• Mais de r$ 8,1 bilhões em créditos distribuídos.
• Mais de 86 mil clientes contemplados.
• o próximo pode ser você.

Hoje, a racon Consórcios está presente em 15 estados e 
possui mais de 190 pontos de vendas.
A empresa está expandindo sua atuação baseada no sis-
tema de franquias, contando com uma rede cada vez mais 
sólida na comercialização de consórcios em todo o Brasil.

2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DO CONSÓRCIO 

2.1 Por que a Racon é o melhor negócio?
• o consórcio é um investimento seguro e rentável;
• Permite ao cliente planejar, conquistar e aumentar seu 

patrimônio. 
• você define o prazo de pagamento, podendo antecipar 

parcelas e quitar o consórcio na velocidade que desejar.
• Planos que se encaixam no seu orçamento: parcela re-

duzida e parcela integral.
• Possibilidade de uso do fGTS: para abater parcelas, 

amortizar o saldo devedor ou complementar o crédito 
na aquisição do seu imóvel.

• você compra seu imóvel ou veículo à vista: maior poder 
de negociação.

2.2 IMÓVEL
o imóvel que você quer: comercial, residencial, de lazer, 
construção, reforma e terreno.

Com o Consórcio de imóveis racon você pode:
• investir na sua casa própria e sair do aluguel;
• realizar o sonho da casa na praia ou no campo;
• reformar e agregar valor ao seu imóvel;
• formar patrimônio e aumentar sua renda com o aluguel 

de imóveis;
• Garantir o seu futuro e o futuro dos seus filhos;
• Adquirir sua sala comercial ou consultório;
• Construir ou ampliar sua empresa;
• Quitar seu financiamento de imóveis;
• Comprar seu imóvel na planta;
• Usar o fGTS para abater parcelas, amortizar o saldo 

devedor ou complementar o crédito.

2.3 VEÍCULO
o veículo que você quer: carro, moto, náutico, caminhão, 
caminhonete, novo ou seminovo de qualquer marca. 

Com o Consórcio de veículos racon você pode:
• Conquistar seu próprio carro e sua independência;
• Comprar um segundo carro para a família;
• realizar o sonho de ter seu próprio veículo náutico: 

lancha ou barco;
• Garantir seus momentos de lazer e aventura: moto ou 

off road;
• Planejar a compra de automóveis ou veículos comerciais 

para sua empresa;
• iniciar, renovar ou ampliar sua frota de caminhões leves 

ou pesados.

2.4. Quem pensa no futuro adquire um consórcio hoje.
Na racon você conta com a segurança e a credibilidade 
de uma marca administrada pela randon.
você faz um investimento seguro e rentável para con-
quistar seu imóvel ou veículo. Aproveite esta oportunida-
de.  
• Mais de r$ 8,1 bilhões em créditos distribuídos.
• Mais de 86 mil clientes contemplados.
• o próximo pode ser você.

*Dados de jun/17

Cerca de 180 mil cotas comercializadas
Mais de 86 mil cotas contempladas

r$ 8,1 bilhões em créditos distribuídos
54.896 cotas ativas

3. BOX argumentos resumido (mais usado em flyer, car-
tazes, e-mkt junto à persona/chave/produto).

Sem adesão
Use seu fTGS*
Melhores Taxas do mercado
Acesse e simule (e-mkt com link)

4. Assinaturas dos materiais – padrão
• Cidade, endereço e fone
• Box: quando material for geral (sem cidade/endereço/

fone)
• Ícones redes Sociais, ao clicar são direcionados para 

os endereços:

http://www.facebook.com/raconconsorcios
https://twitter.com/raconconsorcios
https://instagram/racon.consorcios
https://Blog/blog.racon.com.br
https://www.youtube.com/raconconsorciosoficial

RANCON 

CONSÓRCIOS

RANCON 

CONSÓRCIOSConsórcio como estratégia de 
investimento a quem quer poupar

Argumentos e 
benefícios Racon
Peças: Pasta, Folder, E-mkt, Flyer, entre 
outros.

Todos temos sonhos que gostaríamos de 
realizar, mas muitas vezes a falta de plane-
jamento e até imprevistos financeiros fazem 
com que a realização se torne inviável. Mui-
ta gente também deixa de investir porque 
acha difícil e não tem confiança no mercado 
financeiro. Por isso, manter-se atualizado so-
bre o que está acontecendo na economia é 
um dos principais pontos para superar essas  
dificuldades.

Mas seja para conquistar uma casa pró-
pria, um carro novo ou adquirir um terreno 
na praia, o primeiro passo é definir metas e 
saber administrar as finanças. A decisão de 
começar a investir deve ser tomada cedo, por-
que isso oferece mais tempo para que você 
consiga se planejar. O que muitas pessoas fa-
zem, porém, é guardar dinheiro na poupança. 
Será que essa é uma atitude válida levando 
em conta a rentabilidade?

Além de avaliar a forma de investir, é pre-
ciso definir quais são os objetivos e, a par-
tir daí, fazer um cálculo de quanto custará. 
Uma das modalidades de investimento que 
tem crescido durante a crise, justamente pela 
versatilidade e vantagens oferecidas, é o con-
sórcio. Nessa opção, o dinheiro é investido 
mensalmente e o valor vai sendo somado a 
um fundo compartilhado. 

O consórcio funciona da seguinte manei-
ra: você adquire uma carta de crédito por de-
terminado valor e com pagamento em um pe-
ríodo determinado. Mensalmente você paga 
uma parcela e participa das assembleias, nas 
quais pode ser sorteado. Outra forma é dar 
um lance, ou seja, oferecer determinado valor 
para ter uma chance maior de ser contempla-
do. Se o seu lance for o vencedor ou você for 
sorteado terá direito a efetivamente adquirir 
a carta de crédito e comprar o seu bem.

1. INSTITUCIONAL
CoNTE CoM A SEGUrANçA E A CrEdiBiLidAdE dE 
UMA dAS MAiorES EMPrESAS PrivAdAS do BrASiL 
(usar quando aplicar foto aérea das Empresas randon).

1.1 EMPRESAS RANDON
o conglomerado das Empresas randon teve início em 
1949 e, por meio das suas diversas companhias, atua nos 
segmentos de veículos para o transporte de carga, ferro-
viário e fora-de-estrada, sistemas automotivos, autopeças 
e serviços.
Hoje, a randon é uma marca de referência global, possui 
parceiros estratégicos de classe mundial, situa-se entre as 
maiores empresas privadas brasileiras, está na liderança 
nos segmentos em que atua, exporta para todos os conti-
nentes e faz parte do Nível 1 de Governança Corporativa 
da BovESPA.
oU
o conglomerado de Empresas randon teve início em 1949 
e, atualmente, produz um dos mais amplos portfólios de 
produtos do segmento de veículos comerciais correlacio-
nados com o transporte de cargas, além de oferecer servi-
ços financeiros. Hoje, a randon é uma marca de referência 
global, possui parceiros estratégicos de classe mundial, 
situa-se entre as maiores empresas privadas brasileiras, 
possui liderança em todos os seus segmentos, exporta 
para todos os continentes e faz parte do nível 1 de Gover-
nança Corporativa da BovESPA.

Como não há cobrança de juros, o consor-
ciado tem maior poder de negociação, pois 
uma vez contemplado, tem o dinheiro na mão 
e pode adquirir o bem à vista. 

Antes de aplicar o dinheiro é preciso ana-
lisar alguns fatores, mas com planejamento 
e disciplina é possível alcançar o objetivo e o 
consórcio é uma opção de investimento flexí-
vel e atraente. ■
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LP traz novidades ao produtor
A LP Sementes e Biotecnologia, nova com-

panhia brasileira de capital chinês do merca-
do de sementes, lança durante sua primeira 
participação no Show Rural Coopavel, de 5 a 9 
de fevereiro, em Cascavel, três novos híbridos 
para o mercado do Paraná. A empresa também 
apresenta tecnologias e técnicas de manejo que 
podem aumentar a produtividade no campo.

A LP Sementes é fruto de uma negociação 
concluída no final de 2017 que totaliza US$ 
1,1 bilhão (excluindo a taxa de transação) e 
inclui a aquisição de ativos da Dow AgroS-
ciences Sementes e Biotecnologia Brasil Ltda, 
o acesso total ao banco de germoplasma de 
milho brasileiro, a marca Morgan e a licença 
para uso da marca da Dow Sementes por 12 
meses. Uma nova marca será lançada no se-
gundo trimestre deste ano para substituir a 
Dow Sementes no segmento de milho.

A nova empresa já nasce com vantagem 
competitiva absoluta no agronegócio nacional, 
possuindo participação de 18,5% no mercado 
brasileiro de sementes de milho e ocupando a 
terceira posição no ranking do segmento quan-
do somadas as participações de Morgan e da 
nova marca a ser criada. A empresa lança no 
Show Rural 2018 três novos em híbridos de mi-
lho: 2B533, 2B500 e 2B533, todos também dispo-
níveis com tecnologia POWERCORE™, que age 
no controle e supressão das principais pragas 
do milho e proporciona tolerância aos herbici-
das glifosato e glufosinato.

O 2B533é de ampla adaptação em todas as 
janelas de plantio no Paraná, sendo recomen-
dado para produção de silagem de alta quali-
dade e de grãos. Já o 2D500, de ciclo precoce 

apresenta alto teto produtivo com excelente 
sanidade de planta e é recomendado para 
as época iniciais de plantio, principalmente 
no Oeste do Paraná. O terceiro lançamento, 
2B450, tem ciclo superprecoce, alto teto pro-
dutivo e ótima adaptação, reunindo a segu-
rança do ciclo rápido com mais rendimento 
em lavouras de alto investimento.

Os novos materiais vêm compor um port-
fólio que já inclui híbridos de destaque no Pa-
raná como o 20B210, um suprepercoce com 
alta estabilidade, potencial produtivo e qua-
lidade de colmo, recomendado para plantios 
com maior população de plantas no Oeste do 
Paraná.  Outro material consagrado que per-
tence ao portfólio da empresa é o 2B587 que 
oferece alta estabilidade e é muito responsivo 
a investimento, principalmente na primeira 
janela de plantio. Já o 2B512 se destaca pela 
ótima relação custo-benefício sendo recomen-
dado para produção de grãos e silagem com 
alto teto produtivo. Dentre as opções dispo-
níveis para os agricultores do Paraná estão 
inda o 2B633, para lavouras de médio e alto 
investimento, o 2A521 e o 2B610.

Os agricultores que forem ao estande ain-
da poderão observar parcelas demonstrativas 
dos híbridos indicados para silagem de alta 
qualidade no ponto ideal de corte e a silagem 
pronta disponível para avaliação dos visitan-
tes. Os produtores também receberão infor-
mações sobre a tecnologia POWERCORE™, so-
bre o Tratamento de Sementes Industrial para 
a proteção da lavoura contra diversos insetos 
e doenças iniciais da cultura do milho e sobre 
manejo de silagem de alta qualidade. ■

SEMENTES

Capital chinês
A LP Sementes é uma empresa brasileira de capital chinês com atuação no mercado de sementes de milho para lavouras 
de alto e médio investimento. Adquirida em dezembro de 2017 pela Long Ping High Tech, multinacional líder no mercado 
de sementes de arroz híbrido, e pelo Citic Agri Fund, fundo agrícola do conglomerado Citic Group, a nova empresa está 
presente em todo o Brasil agrícola oferecendo genética e biotecnologia de alta qualidade.



Largura igual ou inferior 
3,49cm/199px Marca Brasil

Largura igual ou superior 
3,5cm/200px Marca Brasil

SAC CAIXA – 0800 726 0101 
(Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala – 0800 726 2492
Ouvidoria – 0800 725 7474
facebook.com/caixa | twitter.com/caixa 
caixa.gov.br

O SEU TRABALHO DURO

MERECE CRÉDITO.
Nós sabemos que ao final de cada dia belos resultados são colhidos por você,         

  produtor rural, e isso é mérito total do seu trabalho. Mas sempre que você precisar de apoio 

 para cada etapa do seu agronegócio, estaremos aqui oferecendo ótimas condições,        

      um portfólio diversificado e, claro, parceria de verdade. Crédito Rural CAIXA.    

  O melhor parceiro do seu agronegócio. Procure um gerente CAIXA.


