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MEnSAgEM do pApA MEnSAgEM do pApA

Amados irmãos e irmãs!

Mais uma vez vamos encontrar-nos com a Páscoa do Senhor! Todos 

os anos, com a finalidade de nos preparar para ela, Deus na sua provi-

dência oferece-nos a Quaresma, «sinal sacramental da nossa conver-

são»,[1] que anuncia e torna possível voltar ao Senhor de todo o coração 

e com toda a nossa vida.

Com a presente mensagem desejo, este ano também, ajudar toda a 

Igreja a viver, neste tempo de graça, com alegria e verdade; faço-o dei-

xando-me inspirar pela seguinte afirmação de Jesus, que aparece no 

evangelho de Mateus: 

Essa frase situa-se no discurso que trata do fim dos tempos, pronun-

ciado em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, precisamente onde terá 

início a paixão do Senhor. Dando resposta a uma pergunta dos discí-

pulos, Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve a situação em 

que poderia encontrar-se a comunidade dos crentes: à vista de fenôme-

nos espaventosos, alguns falsos profetas enganarão a muitos, a ponto 

de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é o centro de todo o 

Evangelho.

Escutemos este trecho, interrogando-nos sobre as formas que assu-

mem os falsos profetas? Uns assemelham-se a «encantadores de ser-

pentes», ou seja, aproveitam-se das emoções humanas para escravizar 

as pessoas e levá-las para onde eles querem. Quantos filhos de Deus 

acabam encandeados pelas adulações de um prazer de poucos instan-

tes que se confunde com a felicidade! Quantos homens e mulheres vi-

vem fascinados pela ilusão do dinheiro, quando esse, na realidade, os 

torna escravos do lucro ou de interesses mesquinhos! Quantos vivem 

pensando que se bastam a si mesmos e caem vítimas da solidão!

Outros falsos profetas são aqueles que oferecem soluções simples e 

imediatas para todas as aflições, mas são remédios que se mostram 

completamente ineficazes: a quantos jovens se oferece o falso remédio 

da droga, de relações passageiras, de lucros fáceis mas desonestos! 

Quantos acabam enredados numa vida completamente virtual, onde 

as relações parecem mais simples e ágeis, mas depois revelam-se dra-

maticamente sem sentido! Esses impostores, ao mesmo tempo que 

oferecem coisas sem valor, tiram aquilo que é mais precioso como a 

dignidade, a liberdade e a capacidade de amar. É o engano da vaidade 

que nos leva a fazer a figura de pavões para, depois, nos precipitar no 

Quaresma, o remédio doce da 
oração, da esmola e do jejum

ridículo; e, do ridículo, não se volta atrás. Não nos admiremos! Desde 

sempre o demónio, que é «mentiroso e pai da mentira» (Jo 8, 44), apre-

senta o mal como bem e o falso como verdadeiro, para confundir o co-

ração do homem. Por isso, cada um de nós é chamado a discernir, no 

seu coração, e verificar se está ameaçado pelas mentiras desses falsos 

profetas. É preciso aprender a não se deter no nível imediato, superfi-

cial, mas reconhecer o que deixa dentro de nós um rasto bom e mais 

duradouro, porque vem de Deus e busca verdadeiramente o nosso bem.

Um coração frio

Na Divina Comédia, ao descrever o Inferno, Dante Alighieri imagina 

o diabo sentado num trono de gelo; habita no gelo do amor sufocado. 

Interroguemo-nos então: Como se resfria o amor em nós? Quais são os 

sinais indicadores de que o amor corre o risco de se apagar em nós?

O que apaga o amor é, antes de mais nada, a ganância do dinheiro, «raiz 

de todos os males» (1 Tm 6, 10); depois dela, vem a recusa de Deus e, 

consequentemente, de encontrar consolação n’Ele, preferindo a nos-

sa desolação ao conforto da sua Palavra e dos Sacramentos. Tudo isto 

se permuta em violência que se abate sobre quantos são considerados 

uma ameaça para as nossas «certezas»: o bebé nascituro, o idoso doen-

te, o hóspede de passagem, o estrangeiro, mas também o próximo que 

não corresponde às nossas expetativas.

A própria criação é testemunha silenciosa desse resfriamento do amor: 

a terra está envenenada por resíduos lançados por negligência e por in-

teresses; os mares, também eles poluídos, devem infelizmente guardar 

os despojos de tantos náufragos das migrações forçadas; os céus – que, 

nos desígnios de Deus, cantam a sua glória – são sulcados por máqui-

nas que fazem chover instrumentos de morte.

E o amor resfria-se também nas nossas comunidades: na Exortação 

apostólica Evangelii gaudium procurei descrever os sinais mais evi-

dentes dessa falta de amor. São eles a acédia egoísta, o pessimismo 

estéril, a tentação de se isolar empenhando-se em contínuas guerras 

fratricidas, a mentalidade mundana que induz a ocupar-se apenas do 

que dá nas vistas, reduzindo assim o ardor missionário. Se porventura 

detectamos, no nosso íntimo e ao nosso redor, os sinais acabados de 

descrever, saibamos que, a par do remédio por vezes amargo da verda-

de, a Igreja, nossa mãe e mestra, nos oferece, neste tempo de Quaresma, 

o remédio doce da oração, da esmola e do jejum.

Dedicando mais tempo à oração, possibilitamos ao nosso coração des-

cobrir as mentiras secretas, com que nos enganamos a nós mesmos, 

para procurar finalmente a consolação em Deus. Ele é nosso Pai e quer 

para nós a vida. A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-

-nos a descobrir que o outro é nosso irmão: aquilo que possuo, nunca é 

só meu. Como gostaria que a esmola se tornasse um verdadeiro estilo 

de vida para todos! Como gostaria que, como cristãos, seguíssemos o 

exemplo dos Apóstolos e víssemos, na possibilidade de partilhar com 

os outros os nossos bens, um testemunho concreto da comunhão que 

vivemos na Igreja. A esse propósito, faço minhas as palavras exortati-

vas de São Paulo aos Coríntios, quando os convidava a tomar parte na 

coleta para a comunidade de Jerusalém: «Isto é o que vos convém» (2 

Cor 8, 10). Isto vale de modo especial na Quaresma, durante a qual mui-

tos organismos recolhem coletas a favor das Igrejas e populações em 

dificuldade. Mas como gostaria também que no nosso relacionamento 

diário, perante cada irmão que nos pede ajuda, pensássemos: aqui está 

um apelo da Providência divina. Cada esmola é uma ocasião de tomar 

parte na Providência de Deus para com os seus filhos; e, se hoje Ele Se 

serve de mim para ajudar um irmão, como deixará amanhã de prover 

também às minhas necessidades, Ele que nunca Se deixa vencer em ge-

nerosidade? 

Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituin-

do uma importante ocasião de crescimento. Por um lado, permite-nos 

experimentar o que sentem quantos não possuem sequer o mínimo 

necessário, provando dia a dia as mordeduras da fome. Por outro, ex-

pressa a condição do nosso espírito, faminto de bondade e sedento da 

vida de Deus. O jejum desperta-nos, torna-nos mais atentos a Deus e 

ao próximo, reanima a vontade de obedecer a Deus, o único que sacia 

a nossa fome.

Gostaria que a minha voz ultrapassasse as fronteiras da Igreja Católi-

ca, alcançando a todos vós, homens e mulheres de boa vontade, aber-

tos à escuta de Deus. Se vos aflige, como a nós, a difusão da iniquidade 

no mundo, se vos preocupa o gelo que paralisa os corações e a ação, se 

vedes esmorecer o sentido da humanidade comum, uni-vos a nós para 

invocar juntos a Deus, jejuar juntos e, juntamente conosco, dar o que 

puderdes para ajudar os irmãos!

O fogo da Páscoa

Convido, sobretudo os membros da Igreja, a empreender com ardor o 

caminho da Quaresma, apoiados na esmola, no jejum e na oração. Se 

por vezes parece apagar-se em muitos corações o amor, este não se 

apaga no coração de Deus! Ele sempre nos dá novas ocasiões para po-

dermos recomeçar a amar.

Ocasião propícia será, também este ano, a iniciativa «24 horas para o 

Senhor», que convida a celebrar o sacramento da Reconciliação num 

contexto de adoração eucarística. Na noite de Páscoa, reviveremos o 

sugestivo rito de acender o círio pascal: a luz, tirada do lume novo, pou-

co a pouco expulsará a escuridão e iluminará a assembleia litúrgica. 

A luz de Cristo, gloriosamente ressuscitado, nos dissipe as trevas do 

coração e do espírito, para que todos possamos reviver a experiência 

dos discípulos de Emaús: ouvir a palavra do Senhor e alimentar-nos do 

Pão Eucarístico permitirá que o nosso coração volte a inflamar-se de 

fé, esperança e amor. Abençoo-vos de coração e rezo por vós. Não vos 

esqueçais de rezar por mim. ∏

“Porque se multiplicará a 
iniquidade, vai resfriar 
o amor de muitos.

”(Mt 24,12)
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pAlAVRA do pRESIdEnTE SuínoCulTuRA

O aprendizado 
e como fazer 
bons negócios
Quando os assuntos são negócios, nunca paramos de aprender. As empre-

sas são amplas demais, muitas atividades e com muitos centros de apoio, 

além da grande burocracia e da legislação. E tudo muito dependente de 

tecnologia e trabalho profissional. Quanto maior for o negócio ou quanto 

maior a empresa, maiores também serão os riscos. Quando os assuntos 

são negócios, nunca paramos de aprender.

As experiências são fundamentais para enfrentar os desafios e aproveitar 

as oportunidades dos negócios no mundo de hoje. Mas a experiência não é 

tudo no profissional. Devemos ter consciência que nunca podemos parar 

de aprender. Porque os negócios mudam e evoluem com as tecnologias. 

O fato é que estamos vivendo em um mundo de muita evolução. De certa 

forma não há dúvida de que fazer negócios nunca foi tão desafiador.

A economia brasileira está crescendo abaixo da média mundial e o gover-

no intervém demasiadamente. As competições regionais e globais estão 

mais agressivas e a tecnologia obriga que tudo avance cada vez mais rápi-

do. Ao mesmo tempo, os jovens profissionais que terminam cursos supe-

riores e são contratados pelas empresas e pelas cooperativas sabem mais 

sobre tecnologias e sua aplicabilidade, mas ao mesmo tempo não têm 

experiência nos negócios, no funcionamento das empresas, nas linhas de 

produção e principalmente na gestão de equipe.

E por que temos grandes gestores com muita experiência que perdem 

espaço para os jovens recém-formados? A resposta é porque param no 

tempo. Não se reciclam e não buscam o aprendizado contínuo. Ao mes-

mo tempo, vivemos em uma era de que os processos de produção e os 

resultados parecem ser aprimorados a cada piscar de olhos. Por isso, os 

experientes perdem espaço por falta de continuidade no aprendizado. To-

davia, aqueles que buscam o conhecimento contínuo são imbatíveis nos 

negócios.

Em 1925, o presidente norte-americano Calvin Coolidge disse a famosa 

frase “O principal negócio do planeta são os negócios”. Todas as pessoas, 

em todos os lugares, estão fazendo algo, vendendo algo, criando algo ou 

construindo algo. Essa é a verdade do eterno empreendedorismo, pes-

soal e profissional, em organizações pequenas e grandes, em economias 

velhas ou novas, em todas as organizações e em todas as cooperativas. 

O exemplo mais atual é o Show Rural Coopavel, que foi o maior sucesso, 

superando todas as expectativas e também é uma atividade econômica da 

Coopavel assim como são todas as atividades da cooperativa.

O MBA da vida real é um aprendizado, mas precisamos saber outras coi-

sas sobre os negócios. Sem aprender as novidades tecnológicas e outros 

conhecimentos não venceremos no mercado. Criar uma estratégica que 

não fique ultrapassada com o tempo, dar a volta por cima depois de uma 

rasteira da concorrência, estimular o crescimento em um ambiente des-

favorável da economia é obra de profissionais experientes e atualizados.

Outro aspecto na área da gestão é quando o líder fica em lugar diferente 

e distante da área de produção. Com isso, não garante a produtividade ou 

também aquele que terceiriza toda a gestão, se caracterizando como o ge-

neral que fica encastelado no quartel e não vai para a frente da batalha. O 

novo modelo de liderança consiste em dois fundamentos extremamente 

necessários, que são experiência e conhecimentos atualizados. Finalizo 

expressando a meta da Coopavel para o ano de 2018, que é de crescimento 

de 10% no faturamento e redução de 10% nas despesas de cada centro de 

custos.. ∏

Dilvo Grolli 
Presidente do Conselho de 
Administração da Coopavel

O jejum de suínos no manejo pré-abate
Marcelo António Felipe, responsável técnico Gesuínos

O manejo de pré-abate começa no preparo dos animais ainda dentro da 

granja e abrange até a condução para o caminhão, o transporte, e – já 

no frigorífico -, o desembarque e acomodação para o abate. Durante 

todas essas fases, os suínos sofrem estresse pela interação homem-a-

nimal e também pela mudança de ambiente. Isso pode comprometer o 

bem-estar e, consequentemente, a qualidade da carne. Para ajudar a 

reduzir o estresse em todas essas etapas, uma das práticas adotadas 

no manejo pré-abate é o jejum dos animais.

O jejum deve ser iniciado no período que antecede o embarque e trans-

porte dos animais ao frigorífico, com retirada total de alimentos só-

lidos (ração) da dieta, garantindo livre acesso dos animais à água. O 

tempo de jejum recomendado é de 8 a 12 horas, podendo variar confor-

me o sistema de produção, tipo de alimentação, tempo e distância de 

transporte. Contudo, o tempo total de jejum (do preparo do animal, na 

granja, até a insensibilização, no frigorífico) não deve ultrapassar 24 

horas, pois acima desse tempo a qualidade da carcaça é afetada.

A prática do jejum evita vômito e congestão durante o transporte, o 

que pode ocasionar a asfixia do animal. Assim, como os animais estão 

com seus estômagos vazios, é possível também reduzir a mortalida-

de durante o transporte. O jejum também facilita o abate e diminui as 

chances de contaminação da carcaça por bactérias (principalmente 

Salmonela sp.), já que reduz a quantidade de dejetos que chegam ao 

frigorífico. 

Assim como outros manejos no pré-abate, o jejum é uma prática de 

extrema importância. Por ser a etapa final da produção de suínos, a 

recuperação do produto que for prejudicado é extremamente peque-

na, justificando as técnicas de manejo para o bem-estar animal. Para 

o produtor, o jejum dos animais proporciona uma melhor qualidade do 

lote, sem comprometer o rendimento financeiro da granja. Já a indús-

tria ganha com a obtenção de um produto final de melhor qualidade 

para o consumidor e com maior retorno financeiro. ∏

Jejum é uma das práticas empregadas para diminuir o estresse entre os animais que seguem para o abate

Melhores produtores de suínos de fevereiro de 2018

produtor C.R. C.A. gpd Idade Mort.% Mão de obra Tipo de comedouro

Joacir Antonio Maciel 
Scherer

2,117 1,869 0,96228 104,19 0,82% Familiar Tampão

Wilson Donassolo 2,134 1,896 0,91784 109,49 1,59% Familiar Tampão

Dirce Arenhart Zanatta 2,243 1,942 0,9624 109,41 1,81% Contratada Automatico

Ivanildo Grando 2,292 1,967 0,98448 110,07 2,80% Familiar Automático

Harnold Vilson Tonn 2,263 1,969 0,96993 109,96 2,32% Contratada Automático
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Dilvo é reeleito em 
especial momento 
para a cooperativa
Fase de crescimento é das mais intensas 
entre as já registradas em quase cinco 
décadas de história da Coopavel

O agropecuarista Dilvo Grolli foi reeleito por aclamação, em assembleia 

geral no dia 22 de janeiro, presidente do Conselho de Administração da 

Coopavel para mandato de quatro anos (2018/2022). A prestação de con-

tas, com leitura do relatório da gestão, balanço, destinações e eleição, foi 

realizada no auditório da sede da cooperativa, no Parque São Paulo, e 

contou com expressivo número de cooperados. Autoridades também par-

ticiparam, como o presidente da Ocepar, José Roberto Ricken, e o ex-presi-

dente da Coopavel, Ibrahim Faiad.

Um dos dados apresentados por Dilvo evidenciam o especial momento vi-

vido pela cooperativa, que é uma das maiores do Paraná e do Brasil. “Cres-

cemos em quase 50% no número de associados em apenas cinco anos, o 

maior índice de evolução do quadro cooperado em 47 anos de história. 

Essa é uma clara demonstração da força e da pujança dos pilares do coo-

perativismo”, ressalta o diretor-presidente. Em 31 de dezembro de 2017, o 

número de cooperados chegava a 5.066.

Em sua mensagem aos cooperados, publicada na página sete do relatório 

anual disponibilizado na ocasião, Dilvo Grolli afirma: “O crescimento da 

Coopavel faz parte de um processo regional com base nos princípios do 

cooperativismo, com alinhamento estratégico de agregar valor aos pro-

dutos agropecuários, fomentando as atividades dos cooperados, gerando 

retorno financeiro e permitindo o desenvolvimento econômico em equi-

líbrio com o social e o meio ambiente. Assim, melhoramos a competiti-

vidade e fortalecemos cada vez mais a defesa dos produtores rurais e do 

agronegócio brasileiro”.

Geoeconomia

Novas configurações políticas, econômicas e até sociais ocorrem com 

força em todo o mundo, principalmente nas últimas décadas. Atento ao 

cenário, Dilvo citou a importância das cooperativas para manter pro-

dutores unidos e amparados diante dos cenários de fortes mudanças no 

globo. A ascensão chinesa é analisada com atenção, principalmente pelas 

aquisições de empresas estratégicas do agronegócio que grupos daquele 

país têm feito ultimamente. Inclusive empresas brasileiras já estão nas 

mãos do capital chinês.

Assembleia foi realizada no dia 22 de janeiro, no 
auditório da sede

O presidente reeleito, Dilvo Grolli, fala sobre avanços e 
importância do movimento cooperativista

A cooperativa, ressaltou o presidente reeleito, é a conexão dos produtores 

rurais com o mercado internacional. “Somos força e união, por isso os con-

ceitos que regem esse movimento tão intenso precisam ser conhecidos, 

praticados e valorizados”. Dilvo citou outros números do desempenho da 

Coopavel, como de crescimento na recepção de grãos, na distribuição an-

tecipada aos cooperados de R$ 23 milhões (sobras do exercício chegaram 

a R$ 30 milhões) e dos investimentos feitos nos últimos anos.

A expectativa para 2018 é das melhores para a Coopavel, com previsão de 

resultado operacional de R$ 60 milhões. Entre as metas para o atual exer-

cício estão ampliações das unidades de produção de leitões e de abate de 

suínos (três mil cabeças/dia) e abertura de novas filiais, além de melho-

rias em outras. Uma das principais mudanças na diretoria do Conselho de 

Administração foi a do vice-presidente Rudinei Grigoletto, lembrado com 

ênfase por Dilvo durante a assembleia. Rudinei dá lugar a Jeomar Trivilin, 

sócio da cooperativa desde 1999. 

Além de alteração de um terço dos nomes do de Administração, houve mu-

danças na mesma proporção também, durante a assembleia do dia 22 de 

janeiro, no Conselho Fiscal (mandato de um ano). ∏

Crédito: Myckael Allan

Evolução
em números
A Coopavel experimenta uma de
suas fases mais próspera s desde a sua
fundação, em 15 de dezembro de 1970. Os
números explicam melhor esse momento:

faturamento:

2012 2015 2017

2,1
1,95

1,4

bilhõe s

lucro:

2012 2015 2017

30 
40,1

14

milhõe s

Investimentos:

2012 2015 2017

64 

99,7

34,7

milhõe s

Abate de suínos:

2012 2015 2017

396,2

267,6
226,8

milhõe s

Abate de aves:

2012 2015 2017

57,5

46,2

48,4

milhõe s

Recepção de grãos:

Mil tonelada s

2012 2015 2017

952
805,7

618,3

Associados:

2012 2015 2017

5.066

4.648
3.427

Pessoa s

funcionários:

2012 2015 2017

5.892

5.254

4.607

Pessoa s
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Sinônimo de superação e talento
Organizar um evento com as dimensões e números do Show Rural Coo-

pavel é um exercício permanente de superação e talento. Cada edição é 

o reflexo da dedicação, da cooperação e da sinergia de diretores, coope-

rados, colaboradores e os mais diversos parceiros da cooperativa, que 

é uma das maiores do Paraná e do Brasil – ela ficou em segundo lugar 

entre as melhores no ranking nacional da Dinheiro Rural, de dezembro 

de 2017, na categoria Cadeia da gestão produtiva.

Os trabalhos em torno da organização da feira seguem o ano inteiro. 

Durante nove meses, cerca de 45 pessoas são mantidas na área que 

anualmente, desde a primeira edição em 1989, recebe o evento. A par-

tir do fim de novembro o número de pessoas envolvidas nos prepara-

tivos cresce exponencialmente e atinge o ápice na semana de visitação, 

quando mais de 4,1 mil pessoas são ocupadas em inúmeras funções e 

atribuições. Somente da Coopavel, entre funcionários e terceirizados, 

são 1,1 mil pessoas.

O diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, informa que o Show 

Rural Coopavel é carinhosa e cuidadosamente preparado desde a sua 

primeira edição, quando participaram 15 empresas e 110 visitantes. 

“Somos a terceira maior do mundo, mas o objetivo constante é ser a 

melhor em qualidade, em recepção e em eficiência no repasse de infor-

mações, conhecimentos e tecnologias aos agricultores”. E as novida-

des foram muitas de 5 a 9 de fevereiro últimos, como o funcionamento 

pela primeira vez em uma feira tecnológica na América do Sul de um 

robô ordenha, da ênfase dada à biossegurança e de lançamentos em 

máquinas e cultivares. Sustentabilidade e proteção ao meio ambiente 

também são metas permanentes do evento.

Um dos momentos especiais foi o anúncio mundial feito pela DowDu-

pont, que lançou durante o evento em Cascavel a sua nova marca global 

de distribuição de sementes, a Brevant. A Embrapa, entre outras, fize-

ram lançamentos para a agricultura e as instituições financeiras dis-

ponibilizaram volume recorde de recursos para uma edição do Show 

Rural Coopavel, de R$ 2,5 bilhões. “Muitos se dedicaram e trabalharam 

para fazer dessa uma edição histórica. Quero agradecer a cada um pela 

determinação, carinho e entusiasmo”, diz o diretor geral da feira, Ro-

gério Rizzardi. ∏

Conhecida como a terceira maior do mundo, feira quer ser a melhor em qualidade, recepção e tecnologias

Mais de 5,4 mil experimentos foram apresentados 
durante a edição mais recente da feira

Parte da equipe que atuou na 30ª edição, de 5 a 9 de fevereiro

Brevant, anúncio mundial da distribuidora de sementes 
foi feito pela DowDupont

“Nosso desafio permanente é 
fazer o Show Rural Coopavel 
melhor a cada edição

”

 + R$ 1,8 bilhão em negócios
 + R$ 2,5 bilhões oferecidos em crédito

 + 265.350 visitantes
 + 530 expositores

 + 5,4 mil parcelas experimentais
 + 4,1 mil trabalhadores envolvidos 

na feira

Acir palaoro, coordenador técnico do Show Rural Coopavel 2018

Fotos: Myckael Allan
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Um palco para grandes líderes

Já nas primeiras edições, a partir do início dos 

anos de 1990, o Show Rural Coopavel, além de 

agricultores, técnicos e empresas, passou a 

atrair olhares de alguns dos mais importan-

tes líderes empresariais, governamentais e do 

agronegócio brasileiro.

Na edição de 30 anos, desenvolvida de 5 a 9 de 

fevereiro, o diretor-presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, cooperados e outros líderes de 

Cascavel e região recepcionaram algumas das 

mais importantes personalidades da atuali-

dade nacional.

Passaram pelo parque onde acontece a feira 

os pré-candidatos à presidência Álvaro Dias 

(senador) e Jair Bolsonaro (deputado federal), 

o ministro da Agricultura e Pecuária, Blairo 

Maggi (senador), o governador do Paraná, 

Beto Richa, os vice-governadores do Paraná e 

Rondônia, Cida Borghetti e Daniel Pereira, 

além de diversos secretários de Estado, entre 

eles Norberto Ortigara (Agricultura), Pepe 

Richa (infraestrutura) e Valdir Rossoni (Casa 

Civil). O ex-senador Osmar Dias, pré-candi-

dato ao governo estadual, também esteve na 

feira.

O senador Álvaro Dias, que há anos prestigia o Show Rural Coopavel, também esteve no parque

Líderes em recepção ao pré-candidato à 
presidência da República, Jair Bolsonaro

O coordenador do Show Rural 
Coopavel, Rogério Rizzardi, 

Ratinho Junior e Dilvo

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, o presidente do Banco do Brasil, 

Paulo Rogério Caffarelli, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi e Dilvo

Dilvo e Osmar Dias, ex-senador e pré-candidato 

ao Governo do Paraná em visita à 30ª edição

O presidente da Coopavel com a  vice-governadora Cida Borghetti e empresários ligados à Acic e 

Programa Oeste em Desenvolvimento e autoridades do Governo de Rondônia

Dilvo Grolli, o governador Beto Richa e o presidente da Ocepar, 

José Roberto Ricken

Dilvo também recepcionou grandes líderes em-

presariais, como Darci Piana, presidente da Fe-

comércio, Edson Campagnolo, presidente da Fiep, 

além de presidentes e diretores de empresas mul-

tinacionais e brasileiras e de grandes instituições 

financeiras. O prefeito de Cascavel, Leonaldo Pa-

ranhos, e outros líderes do setor organizado local 

prestigiaram o evento durante os seus cinco dias 

de realização. Líderes agropecuaristas, como 

Ibrahim Faiad, ex-presidente da Coopavel, tam-

bém fizeram questão de prestigiar a 30ª edição da 

feira. ∏

Fotos: Myckael Allan
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Na véspera de abertura da 30ª edição do Show Rural Coopavel, o diretor-presidente Dilvo Grolli 

e o coordenador geral da feira, Rogério Rizzardi, encontraram-se com os coordenadores de área 

do evento para uma última reunião. O objetivo era mais uma vez pedir o empenho de todos na 

organização de uma edição histórica e que destaca a feira como uma das melhores e maiores do 

mundo. Dilvo propôs a realização de um exercício inspirador e 72 palavras foram ditas e lista-

das pelo presidente como termos que inspiram e são sinônimos do evento. São elas:

ACREDITAR

ALEGRIA

AMBIENTE

AMOR

APOIO

ATENDIMENTO

ATITUDE

BONITO

BRILHO

CAPACIDADE

CAPRICHO

CLIENTE EM 1° LUGAR

COMPETITIVIDADE

COMPROMETIMENTO

COMUNICAÇÃO

CONFIANÇA

CONHECIMENTO

CORAÇÃO 

CORDIALIDADE

CREDIBILIDADE 

CRIATIVIDADE

DECISÃO

DETERMINAÇÃO

DIFERENCIAL

DISCIPLINA

ENERGIA

ENTUSIASMO

ENVOLVIMENTO

EQUILÍBRIO

EQUIPE

ESTADO DE ESPÍRITO

EXCELÊNCIA

EXEMPLO

FÉ

FOCO

FORTE

GANA

GARRA

HUMILDADE

IDEIAS

IDENTIFICAÇÃO

INOVAÇÃO

INSPIRAÇÃO

INVENÇÃO

JUSTIÇA

LIDERANÇA

LIMPEZA 

MARKETING

MELHORIA CONTÍNUA

OPORTUNIDADE

ORGANIZAÇÃO

ORGULHO

OUSADIA

PAIXÃO

PARCERIA

PERSEVERANÇA

PLANEJAMENTO

PODER DE RECUPERAÇÃO

QUALIDADE

RECETIVIDADE

RELACIONAMENTO

RESILIÊNCIA

RESPEITO

SABER ABSORVER

SEGURANÇA

SURPRESA

TRABALHO

TRANSPARÊNCIA

UNIÃO

VISÃO

VONTADE

>>>

SUPERAÇÃO

A importância do controle 
do cascudinho
Eduardo Leffer, veterinário

Na avicultura de corte, a principal praga é o besouro (Alphitobius dia-

perinus), conhecido como cascudinho. A ocorrência dos cascudinhos é 

favorecida pelo fato de as aves serem criadas sobre a cama, local onde 

eles encontram alimento, umidade, temperatura e abrigo. A prática co-

mum de reutilização da cama por seis, até 14 lotes, torna ainda mais 

favorável o desenvolvimento desse besouro. Além desses fatores, seu 

rápido ciclo de vida (completo, de ovo a adulto, em 42,5 dias à tempe-

ratura constante de 28°C); explica a rápida proliferação. Esses dados 

indicam que a cada novo lote de aves pode ocorrer uma nova geração 

de insetos. Cada fêmea pode produzir acima de dois mil ovos durante a 

sua vida (cerca de dois anos).

 A. diaperinus é responsável por diversos problemas que 

afetam direta ou indiretamente as aves. Esses insetos servem como 

alimento alternativo para as aves, que diminuem o consumo de ra-

ção. Estudos realizados demonstram que perus com dois a dez dias 

de idade podem consumir (cada ave) de 174 a 221 larvas do inseto por 

dia. Por essa razão, o cascudinho representa importante fator de risco 

em aviários como transmissor de doenças, entre elas a campilobate-

riose, colibacilose e salmonelose. Salmonella spp. que tem incontes-

tável importância em saúde pública devido ao risco de contaminação 

alimentar em seres humanos. Além disso, causam expressivas perdas 

econômicas por ser fator de condenação de carcaças e de recusa nas 

exportações.

Como controlar?

De maneira geral, o inseticida deve ser aplicado logo após a saída do 

lote, ocasião em que há grande movimentação dos insetos sobre a 

cama, ocorrendo maior mortalidade por contato com o produto. A apli-

cação imediatamente depois da saída do lote de aves é altamente indi-

cada, pois quando se retira as aves os cascudinhos vão migrando para 

as galerias e também para fora do aviário, retornando com o próximo 

lote, dificultando o controle. 

Tem sido utilizado, com bom resultado, deixar a luz do aviário acesa no 

primeiro dia pós carregamento das aves (quando deve ocorrer a aplica-

ção do inseticida), para que o cascudinho não seja atraído para fora do 

aviário por outra fonte de luz. Para inseticidas em formulação líquida, 

mais importante que o volume de água é a uniformidade na aplicação, 

pois deve-se garantir que todas as áreas do aviário sejam atingidas 

com a mesma concentração do inseticida. 

No sistema de pulverização, o uso do atomizador se mostra muito efi-

ciente, reduzindo a necessidade de grande volume de água e fornecen-

do uma excelente uniformidade de aplicação. Recomenda-se utilizar 

um bico que forneça jato em leque para cobrir uma grande área com 

pouco volume de solução, pois é mais eficiente e molha menos a cama. 

O cuidado é calcular a velocidade da caminhada do aplicador para que 

o baixo volume de solução consiga cobrir toda a área do aviário.

Para inseticida em pó, deve-se atentar à uniformidade de aplicação 

sobre a cama, pois é fundamental para um ótimo resultado. O inseti-

cida deve ser aplicado em toda a área do aviário, tanto interna quanto 

externa, tendo o cuidado de aplicá-lo também entre a forração, equi-

pamentos, depósito externo, e demais locais onde os cascudinhos pos-

sam permanecer. Importante utilizar somente produto indicado pela 

integração e na dosagem recomendada pelo fabricante, o que é funda-

mental para um controle eficiente do cascudinho. 

Complementarmente, é importante realizar a manutenção das linhas 

de bebedouros, evitar desperdício de ração sobre a cama e manter a 

limpeza do lado de fora do galpão. Da mesma forma, reparos e manu-

tenções, como consertar rachaduras, fendas no piso (ou nivelamento 

em piso de terra batida), paredes, ou outros locais, são medidas que 

auxiliam no controle do cascudinho, pois esses insetos escondem-se 

frequentemente em frestas no galpão. ∏

Técnica responsável: Camila

Melhores produtores do mês de fevereiro 2018

produtor peso Idade C.A Mort. g.p.d. I.E.p. unidade/Município

Velmir Francisco Valente
(Aviário 04)

2.905 42.54 1.628 2.89 68.29 408 Campo Bonito

Velmir Francisco Valente
(Aviário 03)

2.872      42.52 1.642 3.26 67.54 403 Campo Bonito

Edson Luiz Koswoski
(Aviário 04)

3.752 50.15 1.763 5.12 74.82 400 Guaraniaçu

Altieres Pegoraro
(Aviário 02)

3.431 49.04 1.717 3.12 69.96 398 Guaraniaçu

Velmir Francisco Valente
(Aviário 02)

2.858    42.63 1.658 3.20 67.04 392 Campo Bonito
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Juntos nós podemos

Cerca de mil cooperados participaram na noite de quinta-feira, 8 de 

março, de assembleia geral da CrediCoopavel, a cooperativa de crédi-

to da Coopavel. Diversos assuntos foram colocados em pauta, como 

demonstrativos de resultados, metas, eleição de novos membros dos 

conselhos de Administração e Fiscal e aprovação da nova logomarca 

e slogan.

O agropecuarista Dilvo Grolli, que foi reeleito presidente, falou da im-

portância dos conceitos que ela representa. “A cooperativa é de seus 

cooperados, as decisões são tomadas aqui, os investimentos fortale-

cem negócios e o lucro permanece em sua área de atuação”. O sistema 

avança principalmente nos últimos 20 anos no Brasil. Aqui, apenas 5% 

da movimentação financeira nacional está em cooperativas de crédito 

contra 80% administrados por apenas cinco grandes bancos – na déca-

da de 1980 o número chegava a 150. 

Na Europa, onde os pilares do movimento de cooperação são mais an-

tigos, as cooperativas de crédito respondem por 30% dos recursos em 

movimentação da economia, contra 30% de grandes bancos e de 40% de 

bancos regionais. O diretor-presidente enxerga as cooperativas como 

o berço dos futuros bancos regionais brasileiros.

Um dos principais diferenciais da Credicoopavel está na gratuidade da 

manutenção das contas aos cooperados. As outras instituições cobram 

valores entre R$ 40 e 150 por mês. “A economia anual apenas com esse 

item, considerando somente os nossos cooperados, chega a R$ 4 mi-

lhões”. Dilvo citou também a transparência, o rigor no cumprimento 

de normas e leis e o zelo que os diretores e colaboradores empregam no 

cotidiano da cooperativa de crédito.

Membros do Conselho de Administração que foram eleitos para a gestão 2018/2022

Diversos diretores e autoridades participaram do evento 
do dia 8 de março

À mulher

Compliance:

Em sintonia com uma forte onda que chega ao Brasil, a CrediCoopavel 

também passa a se adaptar aos conceitos do Compliance. O método, 

originário nos Estados Unidos, estabelece a rigorosa observação da 

ética, idoneidade, leis e normas em todas as operações e instâncias 

do negócio. Ainda durante a assembleia, os cooperados aprovaram o 

plano de metas para 2018. É de lucro de R$ 10 milhões e de patrimô-

nio líquido passando de R$ 62 milhões para R$ 68 milhões. Os sócios 

também confirmaram o nome de Neuza Terezinha Gentelini para di-

retora-financeira e de Mário José Zambiazi para diretor-operacional. 

Além das cores dourado e azul, presentes na nova logomarca, a Credi-

Coopavel ganha como slogan a frase Juntos nós podemos. A tecnolo-

gia também se soma aos serviços da instituição, com várias operações 

(consulta a saldos, aplicações e transferências) ofertadas em disposi-

tivos móveis. ∏

números:

A CrediCoopavel tinha no dia 31 de dezembro de 2017 5.701 cooperados, 

patrimônio líquido de R$ 62,7 milhões e ativos de R$ 195,3 milhões. 

O lucro do exercício foi de R$ 8,6 milhões, cujos sócios aprovaram a 

seguinte destinação: R$ 4,4 milhões para rateio entre os próprios as-

sociados e R$ 4,2 milhões para o fundo de reserva. Outro diferencial 

oferecido é a remuneração de todo saldo médio em conta-corrente em 

4,52% ao ano; aumento nos rendimentos dos aplicadores em 8,5% ao 

ano; redução de taxas de quem fez empréstimos de 2,73% ao ano e juros 

sobre capital social de 9,53% ao ano.

No encerramento da assembleia da CrediCoo-

pavel do dia 8 de março houve apresentações 

artísticas (valsa, dança de salão e tango) em ho-

menagem ao Dia Internacional da Mulher.

Um grande número de cooperados participou da 
assembleia na Associação Atlética Coopavel

Equipe da CrediCoopavel veste azul, uma das 
cores que identificam a nova logomarca

Números:

Associados 5.701.....................................................................

................................................................................

.......................................................

.......................................................

Patrimônio líquido R$ 62,7 milhões

Resultado financeiro R$ 8,6 milhões

Ativo R$ 195,3 milhões

.......................................................Balanço patrimonial*
*Em dezembro de 2017

R$ 195,2 milhões

 De cara nova, cooperativa de 

crédito elege diretores para a gestão 

2018/2022 e aprova novas metas
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O quinto princípio ativo cooperativo
Em uma era de tantas possibilidades e novidades, o conhecimento é 

uma peça fundamental. Por meio dele, as pessoas, as empresas e as ins-

tituições constroem as bases de uma sociedade que, além de oportu-

nidades e de felicidade, têm por desafio produzir alimentos para uma 

população mundial que se aproxima de oito bilhões de pessoas.

O cooperativismo é uma das mais bem-sucedidas invenções do ho-

mem, que têm aprovação e simpatia de pessoas e de até de grupos anta-

gônicos politicamente. São sete os princípios que regem as estruturas 

movidas pela cooperação. Um dos mais importantes dá ênfase à educa-

ção, à formação e ao conhecimento.

De tão relevantes que essas três palavras são no mundo do cooperati-

vismo, a Coopavel criou uma estrutura unicamente voltada para a qua-

lificação e o repasse de novos conhecimentos aos seus cooperados. É a 

Unicoop, coordenada por Antônio Augusto Putini. Saiba mais sobre as 

ações da Universidade Coopavel na entrevista a seguir:

Revista Coopavel – Como a Coopavel, que comemorou seus 47 anos em 

15 de dezembro, atua para colocar em prática o quinto princípio do coo-

perativismo, que trata sobre educação, formação e informação?

Putini - O cooperativismo é mais do que um sistema que deu certo, não 

apenas no Oeste do Paraná ou no Brasil, mas em todo o mundo. O coo-

perativismo é algo muito amplo, que envolve de forma intensa o coti-

diano de uma comunidade. O repasse de informações, conhecimentos 

e assistência técnica é um dos importantes trabalhos que a Coopavel 

desenvolve. Mas há outros, e muitos deles com foco na preparação de 

agricultores ainda mais antenados com o presente e também com o 

futuro. Eles têm acesso a cursos, a treinamentos e a ações que estimu-

lam a troca de informações e experiências, transformadas então em 

prática nas propriedades por meio da qualificação de mão de obra. 

Um desses eventos, que começou como um simples dia de campo há 

30 anos, é o Show Rural Coopavel. A feira é uma espécie de universida-

de a céu aberto. Além de novidades em máquinas e equipamentos, são 

apresentadas também mais de cinco mil parcelas com experimentos 

e novidades agrícolas e de manejo – testemunhas, técnica de cultivo 

para a descoberta das melhores  condições para a aplicação do produ-

to. Tudo para que o agricultor produza com mais qualidade e produti-

vidade. Assim, ele terá mais resultados do seu ofício, melhorando as 

condições de vida da família e somando contribuições à economia de 

sua comunidade.

Revista Coopavel – A cooperativa conta, há 18 anos, com uma estrutu-

ra voltada às capacitações e qualificações. Qual é o papel da Universi-

dade Coopavel nesse contexto?

Putini - Especialização da mão de obra, qualificação e melhoramentos 

aplicados no dia a dia dos afazeres da propriedade. O papel é também o 

de ampliar a disseminação de novas informações e conhecimentos. De 

oferecer contato com a informática, com recursos modernos que per-

mitem dar mais velocidade e otimizar os trabalhos de uma empresa 

rural. A Unicoop foi criada no início dos anos 2000 com a finalidade de 

levar mais oportunidades aos cooperados da Coopavel.

Revista Coopavel - Que cursos e ações a Unicoop desenvolve para o pú-

blico que a Coopavel abrange?

Putini - São os mais diversos, como nas áreas de matemática finan-

ceira, compreensão de normas e regulamentos, classificação de grãos, 

atendimento para vigias e porteiros (funcionários da cooperativa), se-

gurança no trabalho, legislação trabalhista, treinamento de admissão 

de novatos, liderança, entre outros.

Revista Coopavel – Há ações específicas para os jovens filhos de agri-

cultores cooperados?

Putini - Além de cursos nas áreas de informática e meio ambiente, eles 

são envolvidos em encontros de jovens cooperativistas (que dissemi-

nam e fortalecem conceitos do cooperativismo), bem como em pales-

tras técnicas de marketing. A sucessão familiar, para que as novas 

gerações sigam na propriedade rural, produzindo, recebe atenção es-

pecial do diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e de sua gestão à 

frente da cooperativa.

Revista Coopavel - Há treinamentos específicos com foco na família e 

resultados da propriedade?

Putini - Nos segmentos de classificação de grãos, jardinagem, for-

mação de preços, entre outros, tudo para que a família possa gerir a 

propriedade como se fosse a sua empresa, racionalizando custos, pla-

nejando investimentos e projetando resultados. Além disso, cursos 

desenvolvidos pelo Senar nas áreas culinárias, artesanais e meio am-

biente também integram o calendário de qualificações disponibilizado 

pela Unicoop.

Revista Coopavel - Considerando a importância da Coopavel nos cená-

rios estadual e nacional, que tipo de contribuições o quinto princípio 

traz à cooperativa?

Putini - O processo de oferta de cursos, palestras e treinamentos é uma 

constante na Coopavel, e ainda com mais força depois do surgimento 

da Unicoop. A lógica básica é de quanto mais informados e preparados 

os agricultores e familiares estiverem para o seu ofício, melhores se-

rão os resultados de sua propriedade, redundando em mais qualidade 

de vida, felicidade e resultados. Esse processo cultural é valorizado 

inclusive no Show Rural Coopavel, que acontece sempre em fevereiro. 

Ali, o agricultor, além de mais tecnologia para produzir mais e melhor, 

percebe hábitos e atitudes que melhoram suas relações interpessoais 

e de conforto na propriedade. O ambiente é limpo, bonito e organiza-

do, condições que devem andar ao lado de todo projeto de sucesso. E, 

gradualmente, esses conceitos passam a estar presentes no cotidiano 

dessas famílias, em suas propriedades.

Revista Coopavel - Como é a participação dos cooperados na Unicoop?

Putini - É bastante ativa. A procura é considerável em todas as cidades 

nas quais a cooperativa atua. Nos últimos anos, cresceu consideravel-

mente a oferta de treinamentos para as mulheres, que contribuem de 

forma cada vez mais decisiva no dia a dia das propriedades rurais.

Revista Coopavel - Dê exemplos de sucesso relacionados ao quinto 

princípio.

Putini - Talvez um dos mais importantes, especificamente para a Coo-

pavel, esteja relacionado ao projeto Água Viva, de proteção e conserva-

ção de nascentes. Desde que foi criado, em 2004, mais de oito mil minas 

d´água foram recuperadas e preservadas. São mais de 200 milhões de 

litros de água preservados nesses 13 anos. O programa, que tem foco 

educacional e de compartilhamento, inspira outras ações em mais de 

150 municípios brasileiros e até do exterior. Devido ao programa, cara-

vanas do Nordeste, como de Alagoas, Rondônia, Pernambuco, entre ou-

tros, costumam vir a Cascavel para conhecer a Coopavel, propriedades 

rurais e o Show Rural. Essa é uma troca que faz bem e atende pilares 

centrais do cooperativismo.

Revista Coopavel - Que resultados já foram registrados nesse sentido 

que podem servir de informação para outras cooperativas?

Putini - Além do projeto Água Viva, é possível citar o Show Rural Coo-

pavel. Feira que começou com apenas 15 empresas e 110 visitantes no 

ano de 1989 e que em sua edição mais recente teve 530 expositores, 265 

mil visitantes e movimentação em negócios de R$ 1,8 bilhão. A feira 

inspirou inúmeras outras por diversas regiões do País. Hoje elas são 

dezenas nos mais diversos estados e contribuem, de forma ágil, rápida 

e eficiente, para disseminar conteúdos que na década de 1980 demo-

ravam muito para chegar ao campo. Nessas três décadas de ativida-

des, o Show Rural Coopavel contribuiu para elevar a produtividade de 

commodities como milho e soja em mais de 300%. O Show Rural é um 

ambiente fértil em ideias e exemplos que podem ser utilizados nas pro-

priedades. ∏

O coordenador da Universidade Unicoop, Antônio 
Augusto Putini

Sobre ele:

Antônio Augusto Putini nasceu em 16 de dezembro de 1944 em Ouro 

Fino, no interior do estado de Minas Gerais. É formado em Administra-

ção de Empresas, Filosofia e Letras. Casado e pai de três filhos, atua na 

Coopavel há 19 anos.

os 7 princípios do cooperativismo:

01 Adesão voluntária e livre

02 Gestão democrática

03 Participação econômica dos membros

04 Autonomia e independência

05 Educação, formação e informação

06 Intercooperação

07 Interesse pela comunidade

“Coopavel dá atenção 

especial ao quinto e um 

dos mais importantes 

entre os sete princípios do 

cooperativismo mundial”
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Período de transição, o vilão das leiterias
Ronaldo César da Rosa, Médico Veterinário com especialização em nutrição de bovinos

E se eu te dissesse que más estratégias adotadas no período de 

transição podem ser o resultado de 80% das doenças dos reba-

nhos leiteiros, você acreditaria? Mas acredite, é isso mesmo. 

Sempre que pensamos em doenças nas propriedades leiteiras 

imediatamente associamos o termo com elevados custos. O que 

muitas vezes não percebemos é que os custos com tratamentos 

são apenas uma fração do real prejuízo causado por essas desor-

dens dos animais. O valor das perdas por descarte, pela menor 

produção, pelos atrasos de reprodução, esses sim são os verda-

deiros problemas.

E o erro está em pensar que o segredo do sucesso é um trata-

mento potente capaz de curar tudo e reestabelecer a ordem. Não. 

Depois que o problema existir, esse é mesmo o melhor caminho. 

Mas para que uma propriedade leiteira tenha rentabilidade e 

cresça, o foco do trabalho precisa ser a prevenção em todos os 

setores, principalmente no período de transição, que representa 

os 30 dias que antecedem o parto até os 30 dias após o mesmo, 

quando ocorrerão as maiores mudanças fisiológicas no animal.

Em nenhum outro momento de sua vida, a vaca será tão desa-

fiada quanto no período de transição. Todo problema é também 

uma oportunidade. Então vamos encarar cada passo desafiador 

dessa máquina de produção em uma oportunidade para promo-

ver saúde e colher rentabilidade.

O primeiro passo é o cuidado com o escore dos animais. Esse 

ponto é muito estratégico e deve ser acompanhado durante toda 

a lactação, mas com especial preocupação 60 dias antes da se-

cagem. O escore ideal para se chegar na secagem é entre 3 e 3,5. 

Desse momento até o parto é importante que a vaca não perca 

nem ganhe peso. 

A maior preocupação nessa fase é não ter animais chegando ao 

parto excessivamente gordos. Acontece que após o parto todos 

os animais apresentam o balanço energético negativo. Isso ocor-

re pois a necessidade de energia é maior do que a capacidade que 

a vaca tem em ingerir alimento. Logo, resulta em que animais 

obesos tenham uma mobilização de gordura corporal muito 

maior do que animais de menor escore, o que sobrecarrega o fí-

gado, podendo causar cetose subclínica, cetose clínica ou estea-

tose hepática (fígado gordo).

Essas doenças agravam o balanço energético negativo, dimi-

nuem a imunidade e, por isso, são precursoras de menor pro-

dução, menor pico de leite, problemas reprodutivos, mastites 

e outras desordens. A segunda grande chance de sucesso que 

temos é curar uma mastite clínica ou subclínica na secagem. 

Pense bem, durante a lactação você pode ter acumulado prejuí-

zos que não percebeu em função de uma subprodução e uma má 

qualidade de leite, às vezes penalizada pelo laticínio. Além dis-

so, esse animal pode ter sido fonte de infecção para outras vacas 

que estavam sadias.

Agora você tem o poder de minimizar drasticamente o risco 

desses problemas persistirem: a secagem por um período de 60 

dias utilizando Cepravin® + Pencivet® é um dos mais eficientes 

protocolos de secagem, resultando em taxas de cura na casa dos 

90%. A terceira estratégia de sucesso é o uso de uma dieta es-

pecífica para o pré-parto, chamada de aniônica. Agora, o foco é 

fornecer ao animal essa nutrição por um período mínimo de 21 

dias, com o intuito de promover uma acidose sanguínea e uma 

consequente produção do paratormônio, que é responsável pela 

fixação e mobilização do cálcio no organismo das vacas.

O cálcio está envolvido em muitas funções importantes, atuan-

do no fechamento do esfíncter dos tetos, na contração uterina, 

no perfeito funcionamento do rúmen e intestinos e no sistema 

imunológico, por exemplo. Quando um animal desenvolve hi-

pocalcemia, mesmo que seja subclínica, há um aumento con-

siderável nos riscos de mastites e metrites, além de um menor 

consumo de alimento que resulta em menor produção.

As dietas aniônicas têm melhor resultado quando fornecidas 

por meio de rações, tanto pela facilidade de administração dos 

minerais quanto pelo fornecimento de nutrientes de forma 

concentrada, o que auxilia na prevenção do balanço energéti-

co negativo. Mas é importante ressaltar que a ração precisa ser 

pré-parto. O uso de uma ração de lactação associada ao mineral 

pré-parto torna a dieta ineficaz.

O quarto ponto é o conforto. Vacas nessa fase precisam de um 

ambiente tranquilo, confortável, sombreado, sem competições e 

com água e alimento de qualidade em fartura. Não se deve usar 

alimentos com muito potássio, como pastagens novas ou feno de 

pastagens jovens. Pode-se trabalhar com silagem, pastos passa-

dos e fenos de gramíneas maduras.

A importância do conforto nessa fase é prevenir a queda de imu-

nidade por algum tipo de estresse que seja de possível controle. 

Toda vaca sofrerá uma queda acentuada de imunidade imedia-

tamente antes, até logo depois do parto. Se esse animal já tiver 

com seu sistema imunológico comprometido, o risco de infec-

ções e da retenção de placenta aumenta consideravelmente.

Por fim, o quinto passo dessa importante fase é trabalhar com 

uma dieta equilibrada para a vaca, utilizando se necessário 

tamponantes, aminoácidos, gorduras e o que mais for preciso 

para atender a demanda metabólica dos animais. Esse ponto é 

o mais variável de todos, pois depende de raça, produção, idade, 

escore, entre outras coisas. Logo, será necessário o acompanha-

mento de um profissional capacitado para avaliar os riscos e as 

necessidades de cada animal.

A Coopavel disponibiliza para seus associados e clientes um tra-

balho técnico desenvolvido por veterinários e zootecnistas vin-

culado à comercialização de insumos. Esses profissionais estão 

preparados para auxiliar no sucesso de cada etapa do período de 

transição. Com toda a certeza, dar uma atenção especial a esse 

importante período representa uma oportunidade de prevenir 

inúmeras doenças, aumentar produção e consequentemente ter 

mais rentabilidade na atividade. ∏
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Iranianos

Diretores da Coopavel recepcionaram 

uma comitiva de professores e pesqui-

sadores de regiões distintas do Irã. Eles 

estiveram em várias cidades em busca de 

subsídios que possam, de algum modo, 

agregar em prática e em resultados para o 

agronegócio daquele país. Uma das prin-

cipais atividades no grupo no Brasil foi 

participar de um treinamento específico 

sobre soja na Embrapa, em Londrina. 

Entre os integrantes da comitiva esteve 

o pesquisador da Empresa Brasileira de 

Pesquisa e Assistência Arnélio Dall´Agnol. ∏

Reconhecimento

O empresário Paulo Carlesso, da Imobiliária 

Cidade, fez dias atrás, durante encontro em-

presarial na Acic, homenagem ao diretor-pre-

sidente da Coopavel, Dilvo Grolli. Carlesso fez 

um reconhecimento a Dilvo pela sua lideran-

ça no Show Rural Coopavel, um dos maiores 

eventos de disseminação de tecnologias para 

o campo do mundo. Na imagem abaixo, a cola-

boradora da Imobiliária Cidade, Bruna Lays, 

Dilvo, Carlesso e o presidente da Acic, Edson 

José de Vasconcelos. ∏

Macrologística

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-

tecimento acaba de divulgar o Sistema de 

Inteligência Territorial Estratégica da Ma-

crologística Agropecuária que fornece dados 

sobre áreas de produção, identifica gargalos 

e oportunidades de investimentos logísticos. 

O objetivo é identificar as melhores rotas e 

modais de transporte para escoar a produ-

ção do agronegócio brasileiro. “O estudo da 

Embrapa, feito a pedido do ministério, está 

à disposição de todo o governo e da socieda-

de, identificando as melhores intervenções 

a serem feitas em logística para aumentar a 

competitividade do setor agropecuário”, diz o 

ministro-chefe da Secretaria Geral da Presi-

dência da República, Moreira Franco. Segun-

do ele, melhorar a logística de transporte é 

importante para recuperar a renda do produ-

tor. “Sem renda, não há como sustentar altos 

índices de produção e exportação. E é preciso 

considerar que o setor que foi responsável por 

70% do crescimento da economia no último 

ano”, afirma ele. ∏

Com descontos

A lista de culturas amparadas pelo Programa 

de Garantia de Preços para a Agricultura Fa-

miliar com direito a bônus do governo federal 

já está disponível para consulta na internet. 

A relação é produzida a partir dos estudos e 

pesquisas realizadas pela Companhia Nacio-

nal de Abastecimento sobre os preços de mer-

cado. Os produtos vendidos a preço abaixo do 

mínimo em fevereiro têm direito ao benefício 

em março. Os maiores bônus são concedidos 

para o feijão caupi no Mato Grosso (57,73%), ao 

alho comum, no Rio Grande do Sul (56,62%), à 

manga, no Rio de Janeiro (54,95%) e o babaçu 

(amêndoa), no Tocantins (47,74%). O bônus é 

concedido por meio de um desconto no pa-

gamento ou na amortização de parcelas do 

financiamento no Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar. Os 

bônus calculados para março têm validade 

até 9 de abril. ∏

226 milhões de toneladas

A produção estimada da safra de grãos 

2017/2018 deverá ter aumento de 466,3 mil 

toneladas (0,2%) em relação ao levantamento 

realizado mês passado, podendo chegar a 226 

milhões de toneladas. Em fevereiro, o número 

estimado era de 225,6 milhões de toneladas. 

O aumento resulta do avanço da colheita de 

soja, confirmando boas produtividades. Ape-

sar disso, a safra atual deverá ficar aquém da 

que ocorreu em 2016/2017, em termos de pro-

dução, a maior de toda a história com 237,7 

milhões de toneladas). O estudo indica que o 

recuo agora é de 4,9%. Além da soja, outro pro-

duto que merece destaque é o milho. No caso 

da soja, a produção está estimada em 113 mi-

lhões de toneladas, enquanto o milho deverá 

chegar a 87,3 milhões de toneladas. ∏

Vendas em balcão

Os criadores beneficiários ou interessados em 

participar do Programa de Vendas em Balcão 

da Conab têm até 30 de agosto deste ano para 

realizar a inscrição no Sistema de Cadastro 

Nacional de Produtores Rurais. Depois dessa 

data, o cadastro passa a ser obrigatório para 

todas as operações referentes ao programa. 

Até o momento já foram cadastrados mais de 

dez mil criadores no País, que representam 

35% do público atendido pelo programa em 

2017. ∏

Pedro Sampaio, Alci Rotta Júnior, Dilvo, Fernando 
Halberg e Edson José de Vasconcelos
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 28.02.2018 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo
VAloRES EM 
REAIS

CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo
VAloRES EM 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCulAnTE E REAl. A longo pRAZo   175.743.997,06 
4.0.0.00.0    pASSIVo CIRCulAnTE/EXIgíVEl A longo 
pRAZo

  112.048.101,58 

1.1.0.00.0   dISponIbIlIdAdE   4.705.254,22 4.1.0.00.0    dEpÓSIToS   91.717.593,07 

                              110 -   disponibilidade   4.705.254,22                               411 -    depósitos à Vista   18.642.362,95 

1.2.2.00.0   AplICAÇÕES InTERfInAnC.dE lIQuIdEZ   3.258.058,11                               414 -    depósitos a prazo   73.075.230,12 

                              122 -   Aplic. depósitos Interfinanc.   3.258.058,11 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEpEndEnCIAS   466.517,29 

1.1.3.00.0   TíTuloS E VAloRES MobIlIáRIoS   52.173.387,90                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   466.517,29 

                              131 -   Carteira própria   52.173.387,90 4.1.6.00.0    obRIg.poR REpAS. do pAíS-InSTIT.ofICIAIS   11.204.071,20 

1.1.6.00.0   opERAÇÕES dE CRÉdITo   113.152.137,37                               468 -    banco do brasil   841.360,83 

                              161 -   operações de Crédito Setor privado   123.936.559,44                               470 -    Caixa Econômica federal   6.450.633,40 

                              169 -   operações de Crédito em liquidação   (10.784.422,07)                               472 -    outras Instituições   3.912.076,97 

1.1.8.00.0    ouTRoS CRÉdIToS  597.804,56 4.1.9.00.0    ouTRAS obRIgAÇÕES   8.659.920,02 

                              180 -   diversos   597.804,56                               491 -    Adicional de proagro   -   

1.1.9.00.0    ouTRoS VAloRES E bEnS   1.857.354,90                               493 -    Sociais e Estatutárias   3.592.949,69 

                              194 -   outros Valores e bens   1.857.354,90                               494 -    fiscais e previdenciárias   973.585,98 

1.1.0.00.0    pERMAnEnTE   205.993,91                               503 -    diversas   4.093.384,35 

        1.3.2.00.0    IMobIlIZAdo dE uSo   205.993,91 6.1.0.00.0    pATRIMÔnIo líQuIdo   62.704.647,69 

                               324 - outras Imobilizações de uso   530.178,64                               611 -    Capital Social   22.393.778,00 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (324.184,73)                               611  -  (-) Capital a realizar   (9.250,00)

                              615 -    fundo de Reserva   38.057.195,53 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   2.262.924,16 

7.0.0.00.0    ConTAS dE RESulTAdo   1.197.241,70 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   4.431.150,83 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (3.233.909,13)

ToTAl do ATIVo   175.949.990,97  ToTAl do pASSIVo    175.949.990,97 

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 28 de fevereiro de 2018.

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.01.2018 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo
VAloRES EM 

REAIS
CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo

VAloRES EM 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCulAnTE E REAl. A longo pRAZo   174.479.135,05 
4.0.0.00.0    pASSIVo CIRCulAnTE/EXIgíVEl A longo 
pRAZo

  111.355.099,28 

1.1.0.00.0   dISponIbIlIdAdE   4.888.824,79 4.1.0.00.0    dEpÓSIToS   90.675.812,24 

                              110 -   disponibilidade   4.888.824,79                               411 -    depósitos à Vista   18.356.417,88 

1.2.2.00.0   AplICAÇÕES InTERfInAnC.dE lIQuIdEZ   3.242.648,92                               414 -    depósitos a prazo   72.319.394,36 

                              122 -   Aplic. depósitos Interfinanc.   3.242.648,92 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEpEndEnCIAS   271.437,62 

1.1.3.00.0   TíTuloS E VAloRES MobIlIáRIoS   52.052.430,44                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   271.437,62 

                              131 -   Carteira própria   52.052.430,44 4.1.6.00.0    obRIg.poR REpAS. do pAíS-InSTIT.ofICIAIS   11.997.675,62 

1.1.6.00.0   opERAÇÕES dE CRÉdITo   112.225.386,37                               468 -    banco do brasil   839.132,26 

                              161 -   operações de Crédito Setor privado   122.720.021,28                               470 -    Caixa Econômica federal   7.176.111,71 

                              169 -   operações de Crédito em liquidação   (10.494.634,91)                               472 -    outras Instituições   3.982.431,65 

1.1.8.00.0    ouTRoS CRÉdIToS  229.162,58 4.1.9.00.0    ouTRAS obRIgAÇÕES   8.410.173,80 

                              180 -   diversos   229.162,58                               491 -    Adicional de proagro   -   

1.1.9.00.0    ouTRoS VAloRES E bEnS   1.840.681,95                               493 -    Sociais e Estatutárias   3.615.500,10 

                              194 -   outros Valores e bens   1.840.681,95                               494 -    fiscais e previdenciárias   843.436,77 

1.1.0.00.0    pERMAnEnTE   211.207,48                               503 -    diversas   3.951.236,93 

        1.3.2.00.0    IMobIlIZAdo dE uSo   211.207,48 6.1.0.00.0    pATRIMÔnIo líQuIdo   62.686.341,69 

                               324 - outras Imobilizações de uso   529.140,64                               611 -    Capital Social   22.375.222,00 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (317.933,16)                               611  -  (-) Capital a realizar   (9.000,00)

                              615 -    fundo de Reserva   38.057.195,53 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   2.262.924,16 

7.0.0.00.0    ConTAS dE RESulTAdo   648.901,56 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   2.424.257,57 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (1.775.356,01)

ToTAl do ATIVo   174.690.342,53  ToTAl do pASSIVo    174.690.342,53 

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de janeiro de 2018.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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CREdICoopAVEl CoopERAÇÃo
RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.12.2017 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710  CNPJ: 76.461.557/0001-91

CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo
VAloRES EM 
REAIS

CÓdIgo / dISCRIMInAÇÃo
VAloRES EM 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCulAnTE E REAl. A longo pRAZo   195.033.918,31 
4.0.0.00.0    pASSIVo CIRCulAnTE/EXIgíVEl A longo 
pRAZo

  132.197.515,57 

1.1.0.00.0   dISponIbIlIdAdE   5.283.452,45 4.1.0.00.0    dEpÓSIToS   109.860.899,89 

                              110 -   disponibilidade   5.283.452,45                               411 -    depósitos à Vista   37.962.739,54 

1.2.2.00.0   AplICAÇÕES InTERfInAnC.dE lIQuIdEZ   3.224.335,95                               414 -    depósitos a prazo   71.898.150,35 

                              122 -   Aplic. depósitos Interfinanc.   3.224.335,95 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEpEndEnCIAS   318.139,11 

1.1.3.00.0   TíTuloS E VAloRES MobIlIáRIoS   76.291.012,96                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   318.139,11 

                              131 -   Carteira própria   76.291.012,96 4.1.6.00.0    obRIg.poR REpAS. do pAíS-InSTIT.ofICIAIS   13.795.413,81 

1.1.6.00.0   opERAÇÕES dE CRÉdITo   108.164.572,54                               468 -    banco do brasil   894.843,38 

                              161 -   operações de Crédito Setor privado   119.310.877,12                               470 -    Caixa Econômica federal   8.945.496,09 

                              169 -   operações de Crédito em liquidação   (11.146.304,58)                               472 -    outras Instituições   3.955.074,34 

1.1.8.00.0    ouTRoS CRÉdIToS  253.469,01 4.1.9.00.0    ouTRAS obRIgAÇÕES   8.223.072,76 

                              180 -   diversos   253.469,01                               491 -    Adicional de proagro   -   

1.1.9.00.0    ouTRoS VAloRES E bEnS   1.817.075,40                               493 -    Sociais e Estatutárias   3.340.296,62 

                              194 -   outros Valores e bens   1.817.075,40                               494 -    fiscais e previdenciárias   905.130,65 

1.1.0.00.0    pERMAnEnTE   200.051,83                               503 -    diversas   3.977.645,49 

        1.3.2.00.0    IMobIlIZAdo dE uSo   200.051,83 6.1.0.00.0    pATRIMÔnIo líQuIdo   59.163.293,71 

                               324 - outras Imobilizações de uso   511.943,40                               611 -    Capital Social   22.398.260,00 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (311.891,57)                               611  -  (-) Capital a realizar   (5.200,00)

                              615 -    fundo de Reserva   34.177.896,96 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   2.592.336,75 

7.0.0.00.0    ConTAS dE RESulTAdo   3.873.160,86 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   16.340.763,98 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (12.467.603,12)

ToTAl do ATIVo   195.233.970,14  ToTAl do pASSIVo    195.233.970,14 

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de dezembro de 2017.
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Beleza e saúde

Cerca de 40 mulheres participaram de um 

workshop especial no dia 6 de março, na As-

sociação da Coopavel em Corbélia. Filhas e 

mulheres de agricultores cooperados parti-

ciparam de um workshop sobre maquiagem 

e de uma palestra em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher. As dicas de beleza 

foram repassadas pelas consultoras Carolina 

e Evellyn Stallmam, e as orientações sobre 

saúde da mulher ficaram sob responsabilida-

de da enfermeira da Unimed Juliana Cacaneo. 

“O envolvimento das participantes e os resul-

tados foram muito bons”, diz a vendedora da 

unidade da cooperativa em Corbélia, Aliny 

Valente. Houve sorteio de brindes. O evento 

contou com apoio da Basf e FMC. O gerente da 

filial é Roberto Carlos Painelli. ∏

Três grandes metas

O presidente do Programa Oeste em Desen-

volvimento, Danilo Vendruscolo, esteve dias 

atrás em Cascavel para participar de encon-

tro com líderes de setores organizados locais. 

Ele falou da estruturação do POD, uma espé-

cie de conselho de desenvolvimento de âmbito 

regional, e de três entre as suas prioridades. 

São elas: investir em sanidade animal, em 

obras de infraestrutura (Aeroporto Regional 

e um novo traçado à Ferroeste) e em energias 

alternativas. O presidente da Coopavel, Dil-

vo Grolli, participou do encontro e afirmou 

que o POD vira o grande fórum de debates e 

de busca de ações às principais aspirações da 

região, que são de interesse de todos os seus 

cidadãos. ∏

Homenagem às mães

Já estão à venda os convites para jantar-baile em homenagem ao Dia 

das Mães, na Associação Atlética Coopavel – BR-469 saída para Toledo. 

O evento, em sua 11ª edição, está agendado para 5 de maio, às 20h30. O 

valor do convite para associados da cooperativa é de R$ 25 e de R$ 35 

aos outros que queiram participar. A animação ficará a cargo do grupo 

Geração Gaudéria. Outras informações podem ser conseguidas pelos 

telefones 3226-3436, 3220-5111 ou ainda no 9 9969-4393. ∏
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CoopERAÇÃo

Em 2019, faça ac ontecer. 

Afinal, gr andes mudanças

não são feitas por quem sonha, 

são feitas por quem faz.

A vocês, v isionários, o

nosso muito obrigado.


