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Assim como no 
meio urbano, 
a inovação no 

meio rural está em constante 
evolução e foi por meio da 

tecnologia que a gestão das 
atividades nas propriedades 

fi cou mais precisa. Ações que 
antes demandavam de tempo, 

deslocamento e recursos hoje se 
transformaram em um infi nito 

cenário de opções dispostas na tela 
de um celular, na palma da mão do 

agricultor.  
Foi justamente para aproximar 

o associado da cooperativa e facilitar 
seu acesso às informações neces-

sárias para as atividades no campo que a 
Copagril desenvolveu e lançou, em julho 

deste ano, o aplicativo Copagril.
De acordo com o assessor de Marke-

ting, Comunicação e Cooperativismo, 
Júnior Paulinho Niszczak, o app fornece aos 

associados e clientes da cooperativa infor-
mações completas sobre a empresa, notícias, 

previsão do tempo, cotações em tempo real, 
além de todas as ofertas das lojas agropecuá-

rias, supermercados e postos de combustíveis 
da Copagril. 

A ferramenta está disponível gratuitamente 
tanto na Play Store para dispositivos com sistema 
Android, quanto na Apple Store para aparelhos 
com sistema IOS, e pode ser utilizada não só por 
associados, mas também por clientes que queiram 
acompanhar as informações da cooperativa. 

NOVIDADE
Na próxima etapa de atualização 

do aplicativo, que deverá ser disponi-
bilizada aos cooperados durante 2018, 
a principal novidade será o acompa-
nhamento pessoal da conta de cada 
associado por meio do app. “Cada 
cooperado terá um login e uma senha e 
poderá acompanhar toda sua parte de 
produção por meio do aplicativo, desde 
os fomentos de aves, suínos e leite, até 
chegar ao Departamento Agronômi-
co”, explica Niszczak. “Ele terá acesso 
a toda a negociação que tiver com a 
Copagril, desde a entrega de produtos, o 
recebimento, os detalhes da produção, 
da parte fi nanceira, o que tem a pagar 
e receber, tudo isso ele poderá acom-
panhar pelo aplicativo”, complementa.

A fi nalidade desta próxima etapa, 
diz, é aproximar ainda mais o cooperado 
da Copagril, mas sem que ele precise 
sair da propriedade. “Estamos preo-
cupados em acompanhar todas as ten-
dências e uma delas é que todos estão 
utilizando os meios digitais e o objetivo 
é fazer com que o produtor ganhe tempo 
acompanhando todas as suas transa-
ções com a cooperativa pelo celular. 
Que ele possa com isso ter um tempo 
maior na propriedade, se dedicando 
mais às atividades e, ao mesmo tempo, 
recebendo as informações necessárias 
pelo aplicativo”, enfatiza.

Nova atualização do aplicativo Copagril terá 
área pessoal de cada cooperado, permitindo 
que ele acesse, além das notícias, preços de 
commodities e previsão do tempo, informações 
da sua produção, pagamento e recebimento

aliada ao homem do campo
Tecnologia

Play Store

Baixe no
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Difundindo conhecimentos
A Copagril começa o ano mais uma vez em alto estilo. Nos dias 

10 e 11 de janeiro realiza o Dia de Campo, o maior evento   
 anual promovido pela cooperativa.

Os organizadores costumam denominá-lo de “vitrine do agrone-
gócio”, e com toda razão. O Dia de Campo é uma grande exposição a 
céu aberto e apresenta aos associados da Copagril e visitantes o que 
há de mais moderno para o campo, além de tendências nacionais e 
internacionais. 

As tecnologias encontradas em qualquer parte do 
Brasil podem ser conferidas na Estação Experimen-
tal da cooperativa ao longo destes dois dias, onde 
os produtores terão a oportunidade de conhecer 
muitas variedades e híbridos para cultivar em suas 
lavouras, já testados levando em conta o solo e o 
clima da região, em busca de melhores resultados. 

Neste ano, o evento contará com a participação 
de aproximadamente 150 empresas parceiras, que 
irão expor seus produtos e serviços, abrangendo 
sementes e agroquímicos, itens para pecuária, 
instituições fi nanceiras, educacionais, exposição 
de máquinas e implementos agrícolas, entre ou-
tros. À demonstração do público haverá cerca de 
55 variedades de soja, em torno de 60 híbridos de 
milho e mais de 20 espécies de pastagens.

Serão diferentes atrações, promoções especiais 
e muitas oportunidades para os visitantes concre-
tizarem bons negócios. Tudo pensado com muita 
antecedência, preparado com muito afi nco e bastante organização, 
afi nal, o produtor rural merece essa atenção. Aliás, é por ele que o Oeste 
do Paraná é uma das regiões mais produtivas do país. 

Todo o olhar dispensado ao agricultor é válido. Até porque se a Co-
pagril pretende crescer, ampliar números, melhorar o faturamento, 
diversifi car as atividades e alcançar maior efi ciência, ela precisa forta-

lecer e consolidar ainda mais a sua área de atuação e criar um elo cada 
vez mais forte com o associado, fi delizando-o à cooperativa. 

Tanto que o Dia de Campo está em consonância com o que preconiza 
o Rota 50, um planejamento da cooperativa que institui como uma das 
ações prioritárias oferecer condições para que os associados possam 
diversifi car as suas atividades, visando a viabilidade econômica da 
propriedade rural, assim como favorecendo o processo de sucessão 

familiar.
Então, é uma via de mão dupla, é “plantar para 

colher”. Ganha o produtor, ganha a Copagril.
Por sinal, a contribuição das cooperativas no 

desenvolvimento das comunidades é muito ex-
pressiva, uma vez que nos municípios onde estão 
presentes são as maiores empresas. Por essas e 
outras o sistema cooperativista cresce de vento 
em popa. A Copagril, por exemplo, em 47 anos de 
atuação, expandiu a sua área de atuação para dez 
municípios do Oeste paranaense e mais três do 
Mato Grosso do Sul, somando 5,2 mil associados 
e gerando 3.115 postos de trabalho.

Elencar metas para concretizar objetivos é de 
suma importância. Parcerias sólidas e eventos 
signifi cativos contribuem muito neste sentido. 
Por essas e outras que o Dia de Campo Copagril é 
muito bem-vindo todos os anos. Ele promove a co-
municação entre produtores rurais, pesquisadores, 
profi ssionais do agronegócio e empresas. Agrega 

conhecimento. Cria condições e oportunidades de planejamento de safras 
e alternativas mais sustentáveis, permitindo aumentar a rentabilidade 
e a produtividade, fortalecendo, automaticamente, a agricultura.

Com mais efi ciência no campo, melhores serão os resultados. O 
caminho é este. E que venham muitos e muitos dias de campo. A co-
munidade e o agronegócio agradecem!

O Dia de Campo Copagril 
é muito bem-vindo 
todos os anos. Ele 

promove a comunicação 
entre produtores 

rurais, pesquisadores, 
profissionais do 

agronegócio e empresas. 
Agrega conhecimento e 

cria condições e 
oportunidades de 

planejamento de safras 
e alternativas mais 

sustentáveis
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“Há vários anos a Trevisan participa do Dia 
de Campo, sempre em parceria com a Copagril, 
que abre suas portas para demonstrarmos 
nossas linhas de produtos. É um evento muito 
importante porque assim conseguimos ter contato 
direto com o agricultor, explicando o funcionamento 
de produtos e também conhecendo problemas que 
eles ainda enfrentam no campo e que a solução atual não 
é tão viável, assim podemos sempre inovar e atender às expectativas dos clientes.

A Trevisan possui uma linha completa para a piscicultura, atendendo neces-
sidades desde aeração, alimentação, transporte até incubação, além da linha 
agrícola, que compõe o tratador e misturador de sementes mais ágil do mercado, 
carretas plataformas, plantadeiras de mandioca, caixa distribuidora de grãos, entre 
outros produtos que os visitantes poderão conhecer passando por nosso estande”.

“Vamos expor no Dia de Campo pelo ter-
ceiro ano consecutivo e hoje ele representa 
uma vitrine que reúne milhares de pessoas e 
diversas outras empresas. Em função dessa 
grandiosidade da cooperativa e também do 
fl uxo de pessoas dos mais diversos lugares 

ao longo dos dois dias evento, é muito gratifi -
cante para a empresa apresentar seu trabalho. 

Para nós interessa muito, principalmente porque 
além de vender palanques para cercas, coberturas 

de pomares e outras funções, também vamos colocar 
no mercado uma novidade que é o carvão, subproduto da lenha Malbec. Vamos lan-
çar a novidade no evento e logo na sequência o produto será colocado à venda nos 
mercados e comércios. Como o Dia de Campo é regional e temos esse interesse em 
entrar no mercado, o evento é a oportunidade certa. 

Hoje nossa sede é em Santa Catarina, mas temos representantes em Marechal 
Rondon, dentre eles a própria Copagril. Por isso, durante todo o evento vamos oferecer 
nossos produtos com preços promocionais, comercializados no nosso próprio estande”. 

“O Dia de Campo da Copagril fortalece 
ainda mais a relação de cooperativismo 
na região Oeste, que é um dos pilares que 
sustenta a nossa economia. O sistema 
cooperativista é muito forte e nós, enquanto 
empresa, valorizamos muito o evento. Nele 
podemos mostrar para o público um pouco 
do nosso foco de trabalho, que é a nutrição 
de suínos, bovinos e aves, a partir do aporte 
que temos junto à Copagril. Hoje a Agroceres é um 
grupo constituído por cinco empresas, nos segmentos 
de genética e nutrição, nutrição animal, sementes de milho e sorgo, proteção de 
cultivos e palmitos cultivados.

Dessa forma, estar no evento e receber os produtores é fundamental para a di-
vulgação do nosso trabalho, que é o de vendas. No dia a dia buscamos construir as 
nossas relações, principalmente indo até o produtor, mas no evento conseguimos fazer 
muitas vezes um convite para que ele venha conhecer um pouco do nosso trabalho.

Por isso, em meio aos produtores, todo mundo acaba nos conhecendo, porém 
há aquele público que não é produtor, então também é uma oportunidade para 
chegarmos até essas pessoas. Pensando nisso também resolvemos investir num 
espaço maior para privilegiar os produtores e a própria Copagril”.

“A Gamma Ferramentas completa em 2018 cinco anos 
de atuação no Brasil e é sempre muito bom prestigiar um 
evento tão notável para a nossa região e de um forte par-
ceiro como a Copagril. Nos apresentar aos visitantes da 
feira é a forma com que a Gamma, mesmo com somente 
cinco anos de atuação, seja tão conhecida.

Dinamismo, solidez e capacidade de gestão são os 
valores com os quais a Gamma distribui e garante sua 

linha de máquinas e ferramentas no Brasil. Estes atributos, 
somados à qualidade e à confi abilidade, levam os produtos 

a serem a marca preferida de quem busca excelência em fer-
ramentas elétricas e a combustão. Com produtos industrializados 

nas mais avançadas plantas de produção mundial, a empresa imprime 
sua marca a equipamentos de qualidade técnica superior e tecnologia de última geração. 
Assim, ao longo de todo o evento estaremos expondo máquinas de solda, geradores, bombas 
d’água, ferramentas elétricas e de bancada e muitas outras opções. Além disso, a partir 
deste ano, as Lojas Agropecuárias Copagril também contarão com novidades no mix de 
produtos Gamma, assim como eventos e demonstrações dos mesmos”. 

“O evento hoje é um reforço da parceria com a 
Copagril, que já se estende há mais de 12 anos. O 
público que vem ao Dia de Campo é o nosso públi-
co-alvo, que são produtores de leite e suínos. Além 
disso, temos a oportunidade de ter um contato maior 

e mais direto com a própria cooperativa, fazendo 
um intercâmbio com a exposição de novos produtos, 

lançamentos e promoções. 
Nesta edição em específi co nós apresentaremos a nova 

logo internacional da Nutrifarma, então o estande vai estar de 
cara nova para receber os produtores e visitantes, expondo os diferentes programas de 
trabalho em nível internacional que estamos desenvolvendo. Nosso foco é atender o pro-
dutor de leite, o avicultor e o suinocultor, além de prestigiar também um grande cliente, 
que é a Copagril. O Dia de Campo é uma oportunidade para divulgarmos um pouco do 
trabalho da nossa empresa, que está no Brasil desde 2000. Por ser um evento que reúne 
milhares de pessoas, é também um cartão postal para a Nutrifarma”. 

“Para nós, da Vitamix, é sempre bom participar 
de um evento que nos últimos anos vem crescendo e 
reunindo cada vez mais produtores. As empresas a 
cada ano buscam trazer novas tecnologias em todos os 
segmentos, por isso é importante participar do Dia de 
Campo e estar ao lado da Copagril e seus associados.

A Vitamix vai completar em 2018 20 anos no 
mercado de núcleos e premix e vamos trazer muitas 
novidades. Todo ano a empresa vem com lançamento de 
algum produto para entrar em outras áreas e segmentos da 
agropecuária. Neste ano, por exemplo, apresentaremos amostras 
de um novo produto, um pó secante com a fi nalidade de secar os leitões, fa-
zendo com que eles comecem a amamentação o quanto antes”.

Engenheiro mecânico da 
Trevisan Equipamentos 
Agroindustriais, Maurício 
Trevisan:

Proprietário da Madeira 
Tratada Malbec, Elói 
José Eckstein:

Representante comercial da 
Agroceres, Fernando Gavlik:

Representante regional da Gamma 
Ferramentas, Willian Arnhold:

Supervisor técnico comercial 
da Nutrifarma, Leandro 
Ricardo Vivian: 

Representante da Vitamix, 
Gilberto Toniazzo:

“Há vários anos a Trevisan participa do Dia 
de Campo, sempre em parceria com a Copagril, 
que abre suas portas para demonstrarmos 
nossas linhas de produtos. É um evento muito 
importante porque assim conseguimos ter contato 
direto com o agricultor, explicando o funcionamento 
de produtos e também conhecendo problemas que 
eles ainda enfrentam no campo e que a solução atual não 
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segmentos, por isso é importante participar do Dia de 
Campo e estar ao lado da Copagril e seus associados.
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algum produto para entrar em outras áreas e segmentos da 

disso, temos a oportunidade de ter um contato maior 
e mais direto com a própria cooperativa, fazendo 

um intercâmbio com a exposição de novos produtos, 
lançamentos e promoções. 
Nesta edição em específi co nós apresentaremos a nova 

logo internacional da Nutrifarma, então o estande vai estar de 

de atuação no Brasil e é sempre muito bom prestigiar um 
evento tão notável para a nossa região e de um forte par-

valores com os quais a Gamma distribui e garante sua 
linha de máquinas e ferramentas no Brasil. Estes atributos, 

somados à qualidade e à confi abilidade, levam os produtos 
a serem a marca preferida de quem busca excelência em fer-

ramentas elétricas e a combustão. Com produtos industrializados 
nas mais avançadas plantas de produção mundial, a empresa imprime 

Representante regional da Gamma 
Ferramentas, Willian Arnhold:

podemos mostrar para o público um pouco 
do nosso foco de trabalho, que é a nutrição 
de suínos, bovinos e aves, a partir do aporte 
que temos junto à Copagril. Hoje a Agroceres é um 
grupo constituído por cinco empresas, nos segmentos 

Representante comercial da 
Agroceres, Fernando Gavlik:

ceiro ano consecutivo e hoje ele representa 
uma vitrine que reúne milhares de pessoas e 
diversas outras empresas. Em função dessa 
grandiosidade da cooperativa e também do 
fl uxo de pessoas dos mais diversos lugares 

ao longo dos dois dias evento, é muito gratifi -
cante para a empresa apresentar seu trabalho. 

Para nós interessa muito, principalmente porque 
além de vender palanques para cercas, coberturas 

de pomares e outras funções, também vamos colocar 
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“A Sicredi Aliança PR/SP sur-
giu dentro da Copagril. Estamos 
juntos neste evento por também 
acreditar no potencial agrícola e 
pecuário da região. Praticamente 100% 
dos associados da Copagril são também associados do Sicredi. 
Estes associados buscam conhecer as novidades e as tecnologias 
apresentadas no Dia de Campo para aprimorar as suas ativi-
dades e nós nos apresentamos como parceiros para fi nanciar 
as necessidades dos produtores através das linhas de crédito.

Como somos uma instituição feita por pessoas e para 
pessoas, quem passar pelo estande do Sicredi será muito bem 
recebido. Os gerentes das carteiras voltadas ao agronegócio e 
os gerentes das agências estarão à disposição para oferecer aos 
visitantes consultoria fi nanceira. Será uma oportunidade para 
esclarecer dúvidas sobre fi nanciamentos, prazo, taxas, linhas, 
documentação, entre outros. Além disso, o nosso estande é um 
local de encontro para as famílias e quem passar por lá poderá 
participar de atividades e ganhar brindes.

De 1985 até 2003 praticamente 100% dos associados da 
Sicredi Aliança PR/SP eram agricultores. Temos uma atenção 
especial ao produtor rural, já que ele responde por mais de 30% 
do volume de negócios da nossa cooperativa, sem contar que 
a agricultura é a atividade econômica que mais gera receita e 
PIB em Marechal Cândido Rondon e nas demais cidades onde o 
Sicredi está presente. As nossas agências possuem um ambiente 
especial para o atendimento agro, com pessoas capacitadas para 
atender com todo o conhecimento técnico necessário”.

“Participamos tradicionalmente do Dia de Campo 
Copagril para receber os agricultores da região e apresentar 
lançamentos em híbridos e novas tecnologias capazes de 
aumentar a produtividade e a renda do agricultor. Nossa 
participação no evento é estratégica, uma vez que o Oeste do 
Paraná é uma região de alta produtividade, cujos agricultores 
buscam sempre os melhores produtos e soluções para suas 
lavouras. Pensando nisso, também investimos este ano em 
um estande ainda melhor estruturado para oferecer mais 
conforto aos visitantes.

Nossos produtos são baseados no melhor da genética 
tropical, biotecnologia moderna e no controle rígido de 
qualidade de produção. Para esta edição do Dia de Campo 
Copagril trazemos os híbridos de nosso portfólio mais bem 
adaptados ao Oeste paranaense para produção de grãos e 
silagem de alta qualidade.

Nossos visitantes irão observar, por exemplo, os re-
sultados do MG580, do MG600 e do 30A37, híbrido que é 
tricampeão de vendas na safrinha. Essa liderança comer-
cial é, sem dúvida, resultado de sua estabilidade produtiva 

que conquistou a confi ança do 
produtor.

Também vamos apre-
sentar características e 
resultados da tecnologia 
Powecore no controle 
das principais pragas 
do milho e no manejo de 
herbicidas, bem como as 

vantagens do tratamento 
de sementes industrial 

para a produtividade da la-
voura”.

Para eles, ser parceiro da Copagril e participar do Dia de Campo da cooperativa é 
uma satisfação, podendo contribuir na apresentação de novidades tecnológicas 
e tendências do setor do agronegócio em nível nacional e internacional

Com a palavra, 
os expositores

Demonstração de ensaios de diferentes varieda-
des de soja e híbridos de milho, exposição de 
máquinas e implementos agrícolas e ainda a 

participação de empresas de sementes e agroquímicos, 
parceiras da Copagril, que apresentam os portfólios de 

produtos e serviços, compõem a programação do Dia de 
Campo da Copagril 2018.

Para os expositores, o evento é hoje uma vitrine do 
agronegócio, trazendo novidades tecnológicas e tendên-
cias do setor a nível nacional e internacional. Confi ra:

Diretor executivo 
da Sicredi Aliança 
PR/SP, Fernando 
Barros Fenner:

Gerente de marketing da 
Morgan Sementes, Diogenes 
Panchoni:

Gerente de contas 
da Nutron, Carlos 
Alessandro Guideli:

“O Dia de Campo Copagril se 
configura como uma vitrine para 
as novidades que permeiam o setor 
do agronegócio paranaense. Diante 
disso, é importante estar presente 
nessa maior amostra de produtos 
e soluções que a Copagril, uma das 
maiores cooperativas do Paraná, faz 
aos seus associados e clientes. 

Nos dois dias de evento vamos 
apresentar novidades no segmento 
de suínos, como o fortalecimento 
da Solução Utmost/PorkMax, mo-
delo matemático de determinação 
da performance dos animais em 
terminação conforme a estratégia 
do cliente. No seguimento de bo-
vinos de leite, apresentaremos a 
soluções para o verão Nutron, que 
consiste em um programa alimentar 
com aditivos que evitam o estresse 
calórico, melhorando a performance 
reprodutiva e produtiva do rebanho, 
evitando os prejuízos causados pelas 
altas temperaturas no verão”.

juntos neste evento por também 
acreditar no potencial agrícola e 
pecuário da região. Praticamente 100% 

Copagril para receber os agricultores da região e apresentar 
lançamentos em híbridos e novas tecnologias capazes de 
aumentar a produtividade e a renda do agricultor. Nossa 
participação no evento é estratégica, uma vez que o Oeste do 
Paraná é uma região de alta produtividade, cujos agricultores 
buscam sempre os melhores produtos e soluções para suas 
lavouras. Pensando nisso, também investimos este ano em 

cial é, sem dúvida, resultado de sua estabilidade produtiva 
que conquistou a confi ança do 

produtor.

sentar características e 
resultados da tecnologia 

vantagens do tratamento 
de sementes industrial 

para a produtividade da la-
voura”.

“O DIA DE CAMPO DA 

COPAGRIL FORTALECE 

AINDA MAIS A RELAÇÃO 

DE COOPERATIVISMO 

NO OESTE, QUE É UM DOS 

PILARES QUE SUSTENTA 

A ECONOMIA DA REGIÃO
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“Uma grandiosa exposição e feira a céu aberto, o Dia de Campo 
Copagril é uma importante vitrine do agronegócio”. A de-
claração é do gerente da Divisão Pecuária da cooperativa, 
Enoir José Primon, sobre o maior evento da Copagril, que 

acontece nos dias 10 e 11 de janeiro, na Estação Experimental, em Marechal 
Cândido Rondon.

De acordo com ele, nessa vitrine a Copagril e as empresas parceiras demons-
tram ao público as melhores tecnologias voltadas para a agricultura e pecuária, 
permitindo que os visitantes tenham acesso à informação, produtos e serviços 
que possibilitem a modernização das atividades rurais. “Contaremos com a par-
ticipação de em torno de 150 empresas parceiras, dos segmentos de sementes e 
agroquímicos, maquinários e implementos agrícolas, instituições fi nanceiras e 
educacionais, dentre outros expositores”, menciona Primon.

DIVERSIFICAÇÃO
Segundo o gerente, o Dia de Campo está em consonância com o que preco-

niza o Planejamento Estratégico da Copagril, intitulado Rota 50, e que institui 
como uma das ações prioritárias oferecer condições para que os associados da 
cooperativa possam diversifi car suas atividades, visando a viabilidade econômica 
da propriedade rural, assim como favorecendo o processo de sucessão familiar. 
“O nosso evento é aberto ao público em geral, mas temos uma atenção especial 
voltada a atender os interesses dos nossos associados, pois eles são a razão de 
existir da nossa cooperativa”, enfatiza Primon.

AGRICULTURA
O setor agronômico da Copagril preparou para demonstração ao público 

ensaios de cerca de 55 variedades de soja e em torno de 60 híbridos de milho 
cultivados na estação experimental em diferentes espaçamentos e biotecnologias 
para permitir a comparação e análise do comportamento das plantas, visando que 
os produtores possam planejar com maior segurança a cultivar a ser implantada 
em suas respectivas lavouras para obter boas produtividades.

Visitantes poderão conhecer as melhores tecnologias 
voltadas para a agricultura e pecuária

“O Dia de Campo Copagril é 
uma vitrine do agronegócio”,
destaca Primon

Gerente da Divisão 
Agrícola e Pecuária da 

Copagril, Enoir Primon: 
“Nosso evento é aberto 

ao público em geral, 
mas temos uma atenção 

especial voltada a atender 
os interesses dos nossos 

associados, pois eles são a 
razão de existir da nossa 

cooperativa”

Divulgação
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Entre as muitas novidades que 
serão disponibilizadas aos pro-
dutores rurais durante o Dia 
de Campo Copagril, que será 

realizado em 10 e 11 de janeiro, destaque 
para os segmentos de híbridos e cultivares, 
com as análises dessas variedades para que o 
agricultor obtenha maior êxito na lavoura, a 
partir da diversifi cação por meio da avicultura, 
bovinocultura de leite, suinocultura e pisci-
cultura, esta última que vem conquistando 
espaço em Marechal Cândido Rondon e em 
toda a área de ação da cooperativa. Ou seja, o 
objetivo é incentivar a evolução nos segmentos 
de atuação do homem do campo.

Uma das iniciativas estimuladas pela Co-
pagril é o Programa Produtividade 100 Sacas, 
oferecido ao quadro de associados e clientes 
em sua área de ação no Oeste do Paraná e 
Sul do Mato Grosso do Sul. Por meio dele 
são disponibilizadas todas as ferramentas e 
inovações para alcançar 100 sacas por hectare 
na cultura da soja.

DIAGNÓSTICO
“O produtor que adere precisa ter paciên-

cia, pois se deve dar um passo de cada vez. O 
programa inicia com um diagnóstico preciso 

SEGMENTOS
Na avicultura e suinocultura 

o associado ou interessado terá 
acesso a equipamentos de úl-
tima geração, bem como todas 
as ferramentas indispensáveis 
quando se refere a novidades 
para que o agricultor ingresse 
em novos setores e tenha me-
lhores resultados.

Em se tratando de bovino-
cultura de leite a cooperativa 
se aprofunda um pouco mais. 
Além de ordenhadeira, medi-
camentos e equipamentos, a 
Copagril oferece animais de 
última geração, como novilhas 
prenhas de alta genética a se-
rem vendidas.

“A piscicultura surge como 
demonstração. Ela não está 
com fomento e com o projeto 
todo montado, mas a gente tra-
balha no conceito. Nós preten-
demos incentivar o associado 
a ingressar neste segmento”, 
salienta o médico veterinário.

Produtores rurais associados e interessados têm acesso a ferramentas indispensáveis para obter melhor 
rendimento na lavoura e na pecuária

Evolução aliada à tecnologia em 
híbridos, pesquisa e diversificação

Responsável pela Estação Experimental, 
Darci Sonego: “Embora avalie em torno de 50 
variedades de soja, a Copagril trabalha com 
no máximo 20 em nível comercial, uma vez 

que são utilizadas as variedades que mais se 
adaptam à região e tendem a gerar melhor 

desempenho em uma mesma área”

Engenheiro agrônomo Paulo Brunetto: 
“O Programa 100 Sacas por Hectare 

inicia com um diagnóstico preciso da 
fertilidade e estrutura do solo seguido de 
acompanhamento técnico em manejo do 

plantio até a colheita, disponibilizando as 
mais avançadas tecnologias”

Médico veterinário Adrian 
Fernandes: “A pecuária foi 
oferecida como alternativa 

justamente pela característica de 
pequenas e médias propriedades 

na nossa região, de modo 
que existe para estimular o 

desenvolvimento econômico”

salienta o médico veterinário.

da fertilidade e estrutura do solo seguido de 
acompanhamento técnico em manejo do 
plantio até a colheita, disponibilizando as 
mais avançadas tecnologias de produção”, 
ressalta o engenheiro agrônomo da Copagril, 
Paulo Brunetto.

Ele diz que ao aderir o agricultor precisa 
entender que trata-se de um processo de 
contínua evolução no manejo da lavoura, 
envolvendo clima, nutrientes, produtividade 
do solo e potencial genético, o que exige profi s-
sionalização e adoção das inovações, tudo de 
maneira conjunta. “Em um cenário econômico 
globalizado e de alta competitividade, a busca 
por maior efi ciência na produção agrícola tem 
sido uma constante dos setores envolvidos na 
cadeia produtiva”, enaltece.

Outro projeto oferecido aos associados é 
o ProSolo Copagril, que trata da correção e 
adubação de solo.

ANÁLISE
O trabalho de análise e validação das 

cultivares e dos híbridos cabe à Estação Ex-
perimental, cuja área soma 15 alqueires e tem 
como responsável o profi ssional Darci Sonego. 
“Embora avalie em torno de 50 variedades de 
soja, a Copagril trabalha com no máximo 20 
em nível comercial, uma vez que são utilizadas 
as variedades que mais se adaptam à região e 
tendem a gerar melhor desempenho em uma 
mesma área produtiva. Isso ocorre por ser 
necessário evoluir ano a ano para colher mais 
no mesmo espaço”, expõe Sonego.

Ele comenta que no inverno o trigo passa 
a ser testado, além de variedades no milho 
primeira e segunda safra. “O milho segunda 
safra predomina com 90% das lavouras, su-
perando o índice de 300 sacas por alqueire. 
Isso ocorre porque o consumo está muito alto 
em toda a região”, menciona.

Já nos produtos químicos, segundo So-
nego, a atribuição da cooperativa é testar as 
variedades de herbicida, fungicida e o protetor 
de molécula do fungicida, objetivando impe-
dir que as doenças resistam e danifi quem as 
lavouras.

Outra tecnologia está disponível à pecuá-
ria, agora através das pastagens. “Nós busca-

mos informações em diversos locais do país 
sobre tudo o que a pecuária necessita, além 
de procurar trazer toda tecnologia a serviço 
do produtor”, evidencia.

DIVERSIFICAÇÃO
A diversifi cação, garante o médico vete-

rinário Adrian Fernandes, torna-se aliada 
do produtor caso o solo não proporcione o 
rendimento almejado. Nesse contexto, relata, 
a pecuária desempenha papel importante, 
através da avicultura, bovinocultura de 
leite, suinocultura e mais recentemente a 
piscicultura, que tem conquistado adeptos. 
“A pecuária foi oferecida como alternativa 
justamente pela característica de pequenas e 
médias propriedades na nossa região, de modo 
que existe para estimular o desenvolvimento 
econômico do produtor”, pontua.

Todo este portfolio será demonstrado no 
Dia de Campo Copagril para que o associado 
se interesse pela diversifi cação e aquele que 
já atua na área busque fontes de informação 
e inovação para aprimorar os seus conheci-
mentos. “A Copagril oferece conhecimento e 
toda tecnologia para o integrado se tornar um 
grande produtor”, enfatiza Fernandes.
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GRANJAS
Nas áreas de avicultura e suinocultura, a 

Copagril apresentará no Dia de Campo uma 
réplica de uma granja, em que o público visi-
tante terá condições de visualizar in loco um 
modelo de estrutura contendo equipamentos 
voltados para nutrição e ambiência. “Na 
nossa Central de Automação e Climatização 
para Aves e Suínos, os visitantes têm condi-
ções de conferir comedouros e bebedouros 
automáticos, lâmpadas, placas evaporativas 
e exaustores, assim como podem obter mais 
informações sobre inlets, painéis controlado-
res, equipamentos para limpeza e desinfecção 
de granjas e outros”, informa Primon.

Os Fomentos também terão exposição 
das linhas de Rações Copagril no Pavilhão 
de Expositores, que são produtos voltados 
para bovinos, suínos, aves e peixes.

PECUÁRIA
O Fomento Leite da Copagril marcará 

presença com a demonstração de parcelas de 
cultivo com mais de 20 espécies de pastagens, 
milheto e sorgo. Também haverá novilhas 
holandesas e jersey prenhes à venda no Dia 
de Campo, sendo que a Copagril oferecerá 
uma oportunidade especial aos produtores 
que entregam leite para a cooperativa: a 
possibilidade de obter financiamento dos 
animais em até 24 vezes.

PROGRAMAÇÃO
A programação do Dia de Campo terá iní-

cio às 08 horas do dia 10 (quarta-feira), com 
café da manhã para recepção aos visitantes. 

A abertura para visitação aos estandes está 
marcada para as 08h30. A programação do 
primeiro dia será estendida até 20 horas, 
proporcionando horário estendido para o 
público prestigiar as atrações.

No segundo dia do evento também haverá 
café da manhã às 08 horas e abertura para 
visitação às 08h30. O encerramento da feira 
está marcado para as 18 horas da quinta-feira.

APERFEIÇOAMENTO
Primon ressalta que o Dia de Campo é 

apenas um dos diversos eventos e cursos pro-
movidos pela Copagril ao longo do ano, sendo 
que há vários outros. “A cooperativa sempre 
oferece oportunidade para os associados sa-
berem cada vez mais sobre as atividades que 
desenvolvem no campo, a partir da realização 
de seminários e treinamentos voltados para 
o aperfeiçoamento constante das práticas 
rurais, visando a melhoria de resultados para 
o produtor”, salienta. 

SOCIAL
Outro ponto forte da Copagril, conforme o ge-

rente, é o trabalho social realizado pela cooperativa, 
por intermédio dos comitês femininos e de jovens, 
assim como a partir do programa Cooperjovem, em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop/PR). “Nós desenvol-
vemos um trabalho contínuo com as famílias dos 
nossos cooperados, envolvendo as mulheres e os 
jovens em atividades solidárias, recreativas, espor-
tivas e treinamentos que visam o desenvolvimento 
pessoal, profi ssional e a sucessão familiar na pro-
priedade rural”, expõe Primon. Já o Cooperjovem 
é um programa em que se prepara os professores 
para realizarem projetos cooperativos nas escolas 
municipais, envolvendo centenas de crianças. 

A cooperativa ainda é parceira em vários pro-
jetos de outras instituições, entidades, empresas 
e associações comerciais da sua área de ação. 
“Seguramente podemos afi rmar que a Copagril 
desempenha seu papel social nas comunidades 
onde está inserida”, fi naliza Primon.

Contaremos com a participação de em 
torno de 150 empresas parceiras, dos 

segmentos de sementes e agroquímicos, 
maquinários e implementos agrícolas, 
instituições fi nanceiras e educacionais, 

dentre outros expositores
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a cultura da cooperação junto às 
escolas municipais para promover a 
vivência do trabalho coletivo, mais 
cooperativo e justo, ajudando a for-
mar cidadãos mais cooperativos por 
meio do estímulo e desenvolvimento 
de projetos de integração família/
escola e a comunidade para a vi-
vência dos valores da solidariedade, 
responsabilidade e respeito.

ATUAÇÃO COM JOVENS
A Associação dos Comitês de 

Jovens da Copagril (ACJC) realiza 
importante trabalho junto aos 400 
participantes dos 11 Comitês de Jo-
vens da Copagril (CJC), seja através 
das olimpíadas, baile de escolha 
da rainha, maratona cultural com 
teatro, poesia, música e dança, 
ações sociais após o Dia C, Natal 
Solidário, capacitações, viagens de 
imersão e projetos agrícolas. Outro 
ideal é a formação de lideranças 
para atuar na sociedade nas mais 
variadas atividades.

Vanessa Aline Egewarth, que 
é secretária da ACJC, presidente 
do CJC Ação Jovem (Novo Três 
Passos) e rainha da ACJC eleita 
em 2016, conta que os comitês 
se reúnem mensalmente para 
a apresentação das atividades 
da ACJC e realização delas. 
“Também nos reunimos em 
eventos durante o ano que en-

volvem todos os comitês, como 
os projetos agrícolas que cada 

comitê fi ca responsável por cultivar 
soja e milho e no fi nal acontece uma 
premiação para as maiores produ-
tividades e maior participação dos 

Secretária da ACJC, 
Vanessa Egewarth: “Um dos 
nossos ideiais é a formação 
de lideranças para atuar na 
sociedade nas mais variadas 

atividades”

Registro do evento de confraternização entre as participantes dos 11 Comitês 
Femininos da Copagril: integração e participação mais ativa na sociedade

de projetos de integração família/
escola e a comunidade para a vi-
vência dos valores da solidariedade, 
responsabilidade e respeito.

ATUAÇÃO COM JOVENS
A Associação dos Comitês de 

Jovens da Copagril (ACJC) realiza 
importante trabalho junto aos 400 
participantes dos 11 Comitês de Jo-
vens da Copagril (CJC), seja através 
das olimpíadas, baile de escolha 
da rainha, maratona cultural com 
teatro, poesia, música e dança, 
ações sociais após o Dia C, Natal 
Solidário, capacitações, viagens de 
imersão e projetos agrícolas. Outro 
ideal é a formação de lideranças 
para atuar na sociedade nas mais 
variadas atividades.

Vanessa Aline Egewarth, que 
é secretária da ACJC, presidente 
do CJC Ação Jovem (Novo Três 
Passos) e rainha da ACJC eleita 
em 2016, conta que os comitês 
se reúnem mensalmente para 
a apresentação das atividades 
da ACJC e realização delas. 
“Também nos reunimos em 
eventos durante o ano que en-

volvem todos os comitês, como 
os projetos agrícolas que cada 

comitê fi ca responsável por cultivar 
soja e milho e no fi nal acontece uma 
premiação para as maiores produ-
tividades e maior participação dos 

jovens”, enaltece.
O ano que passou representou 

um marco à ACJC, tendo em vista a 
comemoração dos 40 anos de ativi-
dades. “No dia 02 de dezembro nós 
fi zemos o jantar dançante alusivo 
aos 40 anos e nele homenageamos 
28 pessoas, sendo 27 ex-presiden-
tes e a atual presidente Vanessa 
Wommer”, ressalta Vanessa, 
acrescentando que o primeiro CJC 
do Brasil foi fundando em 1977, 
em Quatro Pontes. Inicialmente 
chamou-se de Clube 4S, até ser 
denominado de CJC Ordem e 
Progresso. “Sinto muito orgulho, 
pois meus familiares estão entre 
os fundadores”, expõe.

GRUPOS FEMININOS
A Associação dos Comitês Femininos da Copagril (ACFC) foi criada 

em 02 de julho de 1997, sendo composta por 11 comitês que envolvem a 
participação de 380 mulheres.

Entre os objetivos estão a formação de liderança feminina, oportuni-
zando às mulheres uma participação mais ativa na vida da cooperativa; 
integração, o cultivo de novas amizades e a melhoria da qualidade de vida 
particular e familiar; desenvolvimento pessoal, social, cultural, econômico, 
desportivo e outros que correspondam aos interesses da associação e dos 
clubes fi liados; e a capacitação para que possam contribuir no desenvolvi-
mento das ações na propriedade.

Inúmeras atividades são realizadas pela ACFC, como o treinamento de 
lideranças, encontro anual das mulheres, olimpíadas internas, concurso 
culinário a cada dois anos com a edição do livro de receitas, intercâmbio 
entre cooperativas e ações sociais para diversas entidades.

Sinônimo de referência, cooperativas de todo o país regularmente visi-
tam a Copagril para conhecer como é estruturado e como são desenvolvidas 
as atividades com jovens e mulheres.

Divulgação/Copagril
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lcançar crescimento sustentá-
vel e eficiência com inovação 
são características de uma 
gestão moderna, que visa mais 

competitividade e melhores resultados. E 
é isso que a Copagril busca com o projeto 
Rota 50, lançado em agosto de 2017.

O slogan faz uma referência ao ca-
minho que a cooperativa de Marechal 
Cândido Rondon pretende percorrer até 
comemorar seus 50 anos de fundação, em 
2020. “Estamos trabalhando no planeja-
mento estratégico e já definimos metas 
que são desenvolvimento, sustentabilida-
de e resultados que queremos alcançar até 
2020”, comenta o diretor vice-presidente 
Elói Darci Podkowa. 

De acordo com ele, um dos principais 
objetivos é elevar o faturamento e o resul-
tado da Copagril. “Ano a ano a Copagril 
projeta um crescimento e oportuniza aos 
associados novos negócios e rendas em 
suas atividades. Para que isso aconteça 
precisamos ampliar alguns negócios e 
continuar a incentivar a diversificação 
das atividades. Só assim poderemos 
conquistar o que projetamos”, menciona.

O dirigente diz que a cooperativa 
pretende ampliar os trabalhos em seus 
vários segmentos e, para tanto, conta 
com a cooperação de seus associados e 
funcionários. “Todos os nossos associa-
dos e colaboradores já conhecem o Rota 
50”, declara.

Slogan do projeto faz referência ao caminho que a cooperativa pretende 
percorrer até comemorar seus 50 anos de fundação

Copagril
no rumo da Rota 50

A
A Copagril está traçando 

estratégias para alcançar 
uma gestão ainda mais 

efi ciente. Estamos elaborando 
planejamentos estratégicos 

para que em 2020 alcancemos 
os resultados planejados”



22 Show do Agronegócio - Janeiro/2018

Estimular o desenvolvimento 
do quadro social está entre as 
missões das cooperativas, que 
de alguns anos para cá também 

estão voltadas à ampliação dos vínculos fa-
miliares através da formação de uma rede 
de engajamento. Tudo está inserido nos sete 
princípios cooperativistas: adesão voluntá-
ria, gestão democrática, participação econô-
mica equitativa, autonomia e independência, 
educação e formação, intercooperação e 
interesse pela comunidade.

Para que os objetivos propostos sejam 
alcançados são realizadas inúmeras ações e 

projetos através dos denominados Arranjos 
Produtivos Locais (APL), como, por exemplo, 
o Cooperjovem e as atividades dos Comitês 
Femininos e de Jovens da Copagril. Estes 
núcleos contribuem para uma maior inte-
gração na comunidade da área de atuação 
da cooperativa.

COOPERJOVEM
Desenvolvido há anos pela Copagril em 

escolas municipais de Marechal Cândido 
Rondon, o Cooperjovem envolve centenas 
de profi ssionais e milhares de estudantes 
com o objetivo de promover o resgate dos 
valores familiares, assim como disseminar 
nos cidadãos a importância de cooperar.

Conforme a diretora da Escola Érico 
Veríssimo, de Marechal Rondon, professora 
Giovana Speck Toebe, o Cooperjovem rende 
bons frutos a todos os participantes, sejam 
eles profi ssionais, alunos ou pais. “Estes 
resultados são observados em todas as insti-
tuições que se comprometem com o projeto. 
A nova metodologia sugere envolver todos 
os responsáveis pelo aluno, então dentro 
da escola a gente acaba se tornando um só 
professor responsável, mas todos têm as suas 
atribuições”, expõe.

Giovana diz que a Escola Érico Veríssimo, 
que tem 320 alunos, participa do Cooperjo-
vem há muitos anos, sendo que estudantes já 
venceram o concurso de redação e obtiveram 
outros reconhecimentos. “O nosso objetivo 
está em desenvolver o aluno. A escola mudou 
sua sistemática por causa do cooperativismo. 
Por exemplo, nós trabalhamos a competição 
de forma bem sutil nas aulas de Educação 
Física, a fi m de fazer com que os alunos 
percebam que todos ganham ao atuar em 
conjunto”, comenta.

VALORES
Segundo a diretora, o ano de 2017 esteve 

focado no resgate da família por constatar 
difi culdades nos alunos devido à falta de 
comprometimento familiar. “Nós visitamos 
as famílias, conversamos com as mães e in-
centivamos a cooperação familiar para que 

os alunos consigam melhor desempenho 
escolar. Os alunos já sabem que conseguem 
atingir mais rápido as suas metas se atua-
rem de forma unida e sendo respeitosos”, 
destaca.

Giovana cita que o principal valor traba-
lhado é o da cooperação. “Nós ensinamos as 
crianças a serem amigas, mais solidárias, a 
compartilhar sentimentos e bens materiais, 
então elas aprendem a dividir. Através do 
Cooperjovem estamos resgatando o amor 
familiar”, enfatiza.

FOCO NO SOCIAL
A Copagril vem gerando diversidade de 

renda, oferecendo tranquilidade fi nanceira 
a seus associados e consequentemente à 
região onde atua. Com destaque, coloca em 
prática o quinto princípio do cooperativismo 
que é promover a formação, a educação e 

levar a informação a associados e familia-
res, cada vez mais buscando preparar os 
jovens para assumir o papel de perpetuar 
os negócios nas propriedades de seus pais.

Jovens, mulheres e as escolas munici-
pais recebem atenção especial, por meio da 
assessoria de cooperativismo, com a fi nali-
dade de desenvolver atividades e fomentar 
os princípios cooperativos. Comitês Femini-
nos e de Jovens são estimulados a planejar e 
desenvolver projetos de lazer, ações sociais 
e culturais, realizando confraternizações e 
culminando no fi m do ano com um encer-
ramento das ações, cumprindo assim com 
o sétimo principio que é o interesse pela 
comunidade.

Arlete Bendo acompanha de forma direta 
os projetos do Cooperjovem, assim como os 
dos Comitês Femininos e de Jovens. Segundo 
ela, a Copagril busca disseminar 

Arranjos Produtivos Locais, formados pelos Comitês Femininos e de Jovens, assim como o 
Cooperjovem, promovem maior integração à comunidade local e regional

Engajamento cooperativo
amplia vínculos familiares e sociais

Diretora da Escola Érico Veríssimo, Giovana Toebe: “Ensinamos as crianças 
a serem amigas, mais solidárias, a compartilhar sentimentos e bens materiais, 

então elas aprendem a dividir”

Responsável pelo 
Cooperjovem e pelos Comitês 
Femininos e de Jovens, Arlete 

Bendo: “Disseminamos a 
cultura da cooperação”cultura da cooperação”

Fotos: Joni Lang/OP
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DIVERSIFICAÇÃO
Atualmente, a Copagril conta com vários produ-

tos que levam a marca da cooperativa e pretende 
ampliar ainda mais esse leque. Dentro desta diver-
sifi cação novas parcerias estão sendo analisadas. 
“Não paramos de planejar e buscamos alternativas”, 
expõe Podkowa.

Ele enaltece ainda a ampliação das atividades 
em que a Copagril atua, como um crescimento na 
avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, 

cereais, agricultura, mercados, postos, lojas, entre 
outros. “Isso tudo deve ocorrer de forma organizada, 
tanto que já estamos trabalhando fortemente na 
gestão da cooperativa”, ressalta.

Segundo o diretor vice-presidente, a Copagril 
está traçando estratégias para alcançar uma gestão 
ainda mais efi ciente. “Dentro desta gestão estamos 
elaborando planejamentos estratégicos para que em 
2020 alcancemos os resultados planejados”, explana.avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, 2020 alcancemos os resultados planejados”, explana.

PALAVRAS-CHAVES
Algumas palavras-chaves integram o projeto Rota 50, como a ampliação no fatura-

mento, nos resultados, no número de associados, de produtos e dentro das atividades em 
que a Copagril já atua. No entanto, Podkowa salienta que muito disso depende também 
do cenário brasileiro. Ele lembra que 2018 é um ano de eleição, o que mexe inclusive com 
a economia. “Felizmente, o que percebemos é que independente da situação política, a 
economia dá mostras de que vem se recuperando aos poucos”, enaltece.

Outras duas palavras-chaves são a inovação e a efi ciência dos negócios em que a 
Copagril trabalha. “Isso inclui um trabalho voltado a fortalecer e consolidar ainda mais 
a marca Copagril”, conclui.

Diretor vice-presidente 
da Copagril, Elói Darci 

Podkowa: “A cooperativa 
pretende ampliar os 

trabalhos em seus vários 
segmentos e, para tanto, 
conta com a cooperação 

de seus associados e 
funcionários”

Maria Cristina Kunzler
A ampliação das atividades 

em que a Copagril atua, como 
um crescimento na avicultura, 
suinocultura e bovinocultura 
leiteira, cereais, agricultura, 
mercados, postos, lojas, entre 
outros, deve ocorrer de forma 

organizada, tanto que já 
estamos trabalhando fortemente 

na gestão da cooperativa
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Diretor-presidente da Frimesa, Valter Vanzella: “Esse 
abate, para o município, vai agregar valor, pois é uma 

indústria que gera empregos e impostos”
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Arquivo/OP

O produtor rural integrado à Frimesa 
via Copagril, de uma maneira ou de 
outra, já estava sendo atendido e isso 
não vai mudar. Ou seja, na prática ele 
não perceberá mudanças com o início 
da operação do frigorífi co em Marechal 
Rondon. Quem sentirá os refl exos são 
as cooperativas e o próprio município.

“O arrendamento do frigorífi co em 
Marechal Cândido Rondon permite, em 
vez de vendermos suínos vivos e até a 
conclusão da construção da unidade 
em Assis Chateaubriand, abatermos 
no município rondonense. Esse abate, 
para o município, vai agregar valor, pois 
é uma indústria que gera empregos e 
impostos. Trata-se de uma unidade que 
estava com difi culdade em entrar em 
operação. É uma história de vários anos 
e agora estamos trabalhando para fa-
zer essa indústria funcionar. Estamos 
no começo, mas tenho convicção que 
dará tudo certo”, enaltece. “Ainda tem 
todo um período de adaptação, que 
envolve treinamento de pessoas, ajuste 
nos equipamentos, sendo que houve 
equipamentos fornecidos por empre-
sas sem muito know-how. Existem 
muitas difi culdades, mas a experiência 
da Frimesa vai contribuir para fazer isso 
funcionar”, destaca Vanzella. 

Benefícios
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Em 47 anos de atuação, Copagril expandiu área de atuação para dez municípios do Oeste paranaense e mais 
três do Mato Grosso do Sul, somando 5,2 mil associados e gerando 3.115 postos de trabalho 

Crescimento
que vai além das propriedades rurais

Dos pouco mais de 57 anos em que três ho-
mens hastearam uma bandeira em Marechal 
Cândido Rondon e começaram a povoar a 
pequena vila, em pelo menos 47 a Cooperativa 

Agroindustrial Copagril está presente. 
Fundada em 09 de agosto de 1970 por um grupo de 

produtores rurais com o nome de Cooperativa Agrícola 
Mista Rondon Ltda., a organização nasceu para melhorar 
a vida do homem do campo. E o objetivo se cumpriu, ex-
pandindo-se também aos moradores das cidades nas quais 
a Copagril hoje atua. 

 
EXPANSÃO
Em sua fundação, a cooperativa recebeu os primeiros 

produtos de seus associados em armazém infl ável - a maioria 
deles produtores rurais da região de Marechal Rondon. Mais 
de 40 anos depois a organização não só faz o recebimento 
dos produtos de seus associados em diversos empreendi-
mentos espalhados em municípios como Guaíra, Entre Rios 
do Oeste, Mercedes, São José das Palmeiras, Santa Helena, 
Quatro Pontes, Nova Santa Rosa e Pato Bragado, como 
também conquistou espaço no mercado, transformando-se 
em uma empresa com a missão de industrializar e comer-
cializar produtos para satisfazer a necessidade das pessoas. 

São postos de combustíveis, supermercados, lojas 
agropecuárias, fábrica de rações para fornecer insumos 
aos associados, unidades de recebimento de grãos, labo-
ratório de análise de sementes, até mesmo iniciativas de 
projetos esportivos que constituíram uma equipe de futsal 
profi ssional de grande destaque no Estado e no país, além 
de uma Unidade Industrial de Aves. 

Muito além de benefi ciar os 5,2 mil associados, es-
palhados em dez municípios do Paraná e também em 
três cidades do Mato Grosso do Sul - que passou a fa-
zer parte da área de atuação da cooperativa em 1984 -,
o nome Copagril é responsável por gerar emprego e renda 
para 3.115 pessoas em todos estes municípios. 

A expansão da cooperativa, que em apenas um ano de 
atuação chegou à marca de 350 associados, tem refl exos 
que, há muitos anos, ultrapassaram a barreira das lavouras, 
chegando às casas de quem mora nas cidades e tendo im-
pactos signifi cativos para a economia de Marechal Cândido 
Rondon e região. É devido a essa importância não apenas 
para o setor produtivo, mas também para a sociedade des-
sas cidades que dirigentes municipais e lideranças locais 
e estaduais apontam a Copagril como peça-chave para o 
desenvolvimento regional. Confi ra.

Presidente da Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná (Amop) e prefeito de Matelândia, Rineu 
Menoncin (Teixeirinha): 

 
“A exemplo das suas coirmãs, C.Vale, Coopavel, Copacol, Frimesa 

e Lar, a Copagril foi agraciada em 2017, através de seu presidente, 
Ricardo Chapla, com a honraria máxima da Amop, o título de Cidadão 
Honorário do Oeste. Essa homenagem é muito mais do que merecida. 
Essa cooperativa arrancou de milhares de produtores rurais o melhor do 
seu potencial. Foi indutora de um caminho antes duvidoso: a sucessão 
familiar. Não fosse seu papel agregador, fi lhos e pais seriam separados 
diante da falta de perspectiva que havia na pequena propriedade. Só esse 
papel já vale a existência. Mas conseguiu muito mais. Conseguiu dar 
dignidade a famílias de produtores rurais, dar empregos de qualidade 
na cidade, através de suas políticas de incentivo, aprimorar a qualifi -
cação profi ssional, a efi ciência na produção e o valor do associativismo 
através do apoio à cultura e ao esporte. E muito ainda há de contribuir 
para o desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon e os municípios 
de sua área de atuação”.

Lançamento da pedra fundamental do setor 
administrativo na atual sede da Copagril, em 1971

Acervo Cleci Kleemann/Clarice Dahmer/Memória Rondonense

Divulgação
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Foram aproximadamente dez anos de espe-
ra. Uma espera longa, que gerou afl ição, 
ansiedade e por vezes incertezas. Mas a 
espera chegou ao fi m nos últimos dias de 

novembro, quando enfi m a Frimesa começou o período 
de testes no frigorífi co de suínos arrendado em Marechal 
Cândido Rondon.

A unidade industrial começou a ser construída pela 
Radar Indústria e Comércio de Frigorifi cados Ltda 
em 2007 com incentivos do Poder Público municipal. 
Pouco tempo depois foi anunciada a paralisação das 
obras diante da crise fi nanceira. Posteriormente, os 
serviços foram retomados, mas em ritmo lento. Em 
junho de 2016, depois de uma negociação que ocorreu 
em poucos dias, a Frimesa então anunciou o arren-
damento do frigorífi co, cujo contrato prevê o uso das 
instalações por quatro anos, tendo a opção futuramente 
em adquirir as instalações. E, fi nalmente em novembro 
de 2017, iniciou o período de ajustes e adaptações para 
o abate de suínos. 

Conforme o diretor-presidente da Frimesa, Valter 
Vanzella, o período ainda é de trabalho experimental 
como forma de regular as máquinas e os equipamentos. 

Ao mesmo tempo, os funcionários podem adquirir mais 
capacitação no abate. “Precisamos ser realistas: estão 
surgindo mais difi culdades do que imaginávamos. No 
entanto, sabemos que é um período ainda de ajuste e 
treinamento de pessoal”, revela.

De acordo com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
o novo frigorífi co está autorizado no momento a abater 
até 800 suínos por dia. No primeiro dia de teste, ainda 
no fi m de novembro, foram abatidos cinco animais. 
Gradativamente este número vem aumentando. “Os 
suínos abatidos são oriundos de propriedades mais 
próximas possíveis da unidade industrial”, comenta 
Vanzella. “Os abates agora estão ocorrendo muito mais 
para ajustar os equipamentos e estruturas, sendo que 
esperamos que em janeiro seja possível ter um abate 
mais homogêneo”, informa.

Outro ajuste que está ocorrendo é na desossa vi-
sando proporcionar mais prática aos funcionários. “As 
carcaças estão sendo destinadas para o frigorífi co de 
Medianeira para facilitar os trabalhos. Tudo tem um 
tempo de adaptação, que não é algo de poucos dias. O 
mais importante é que o frigorífi co já está trabalhando. 
Agora é ajeitar as coisas”, reforça.

 CAPACIDADE
O novo frigorífi co, arrendado em Marechal Rondon, 

foi projetado para alcançar capacidade máxima de abate 
de 1,4 mil suínos por dia. Para atingir esse número, 
porém, por determinação do Ministério da Agricultura 
ainda será preciso fazer algumas adequações, como a 
construção de pocilgas. Na projeção de Vanzella, em cer-
ca de seis meses será possível que a unidade industrial 
esteja operando em sua totalidade. Além disso, quando 
atingir a produção máxima, incluindo a fabricação das 
linhas de produtos que foram planejadas, a expectativa 
é que sejam gerados em torno de 600 empregos. 

“Por enquanto serão abatidos 800 suínos por dia, 
conforme estamos autorizados. Isso equivale a cerca 
de 50% dos animais que a Copagril tem”, diz o diretor-
presidente da Frimesa. “A Copagril está entregando 
próximo de 60 mil suínos por mês na Frimesa e vamos 
abater cerca de 30 mil em Marechal Cândido Rondon”, 
declara, segundo o qual, a logística será levada em 
conta para contemplar propriedades mais próximas 
do frigorífi co rondonense. “Precisamos levar em conta 
a logística, porque isso é um ponto signifi cativo no 
custo”, menciona. 

Frimesa colocou em operação no fi m de novembro unidade arrendada em Marechal 
Rondon. Período ainda é considerado de testes e ajustes

Frigorífico de suínos:
fim de uma longa espera
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Presidente do Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e 
prefeita de Mercedes, Cleci Lo�  : 

“A Copagril é a maior cooperativa que temos na nossa 
microrregião e, sem dúvida, a maior geradora de empregos 
diretos e indiretos. Com as demais cooperativas da nossa 
região, essas organizações têm uma renda per capita muito 
grande. Somente no Oeste temos uma renda per capita de 
aproximadamente R$ 32 bilhões e grande parte disso é por 
conta das cooperativas. Em Mercedes a Copagril sempre foi 
uma das líderes no ranking de recolhimento de impostos 
e em grande parte dos municípios Lindeiros a cooperativa 
também é muito forte na linha de produção, seja de suínos, 
aves ou grãos. Além disso, há grande investimento por parte 
da empresa nas nossas agroindústrias, gerando emprego e 
absorvendo mão de obra. Sem dúvida precisamos ressaltar 
o crescimento que a Copagril vem tendo ano a ano, para-
benizando a empresa e também o associado, que deposita 
sua confi ança na cooperativa que caminha a passos largos”.

Prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, Marcio Rauber:

“A história da Copagril se confunde com a história de 
Marechal Cândido Rondon. Nós somos um município es-
sencialmente agrícola, que surgiu e cresceu como resultado 
do trabalho do homem do campo, do agricultor e a coope-
rativa cresceu assim também. Para nós é a maior empresa 
do município, tem uma importância muito grande em nível 
regional e estadual, mas a sede da empresa é em Marechal 
Rondon e precisamos reconhecer que é a maior empresa que 
temos no município. Tomamos todos os cuidados para que 
o município de Marechal Rondon e a Copagril tenham um 
relacionamento harmonioso, respeitoso e sempre visando o 
interesse dos munícipes. A Copagril é uma empresa que gera 
muita renda, oferta muito emprego e nesse sentido também é a 
maior empresa para a cidade. Hoje, é impossível você enxergar 
Marechal Rondon sem a Copagril, por isso, temos que sempre 
ressaltar e salvaguardar as parcerias do passado, os incentivos 
que a empresa teve para se instalar no nosso município, para 
instalar equipamentos novos como, por exemplo, a Unidade 
Industrial de Aves, e sempre dar o devido tratamento para que, 
se houver a necessidade e condições, os incentivos continuem 
para que a empresa cresça ainda mais produzindo emprego, 
renda no comércio e para os cofres do município, porque esta 
é a empresa que, direta ou indiretamente, mais devolve ICMS 
para o município de Marechal Rondon”.  

Superintendente da Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafi oletti: 

“A Copagril é fundamental para o desenvolvimento da região de Marechal 
Rondon e os municípios onde atua no extremo Oeste porque faz uma diferença 
enorme na vida das pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a ela. A 
geração de emprego por meio de indústria, de supermercados, todos os entrepostos 
que atua, é importante porque benefi cia várias famílias, mas, principalmente, 
para organizar o quadro social e dar alternativas de geração de renda e qualidade 
de vida aos cooperados. Para os associados, se não houvesse uma cooperativa, 
sem dúvida, não teriam tantas opções e oportunidades como as que a Copagril 
oferece na produção de grãos, no fornecimento de insumos, na assistência técnica 
por meio dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários e, principalmente, 
na alternativa de agregação de valor aos grãos, que é a parte da agroindústria 
tanto por meio da Unidade Industrial de Aves, uma indústria própria, quanto pela 
grande atuação da cooperativa dentro da Frimesa com o fornecimento de leite e 
suínos. São todas atividades que geram renda e desenvolvimento para as pessoas 
e a Copagril tem, ao longo do tempo, trazido um grande diferencial para a região”.

Presidente do Sindicato Rural Patronal 
de Marechal Cândido Rondon, Valdemar Kaiser: 

“Temos um microclima na beira do Lago 
de Itaipu que é muito específi co da nossa 
região, por isso, tendo uma cooperativa que 
faça projeto de pesquisa como a Copagril 
faz nos Dias de Campo é fundamental para 
o produtor ter informações corretas e errar 
menos na sua atividade rural. Eu, junto com 
meu pai, fui praticamente um dos membros 
fundadores da Copagril. Participamos desde 
o início, conheço a história da cooperativa e 
sempre vi a empresa como uma fomentadora 
de toda atividade rural não só de Marechal 

Rondon, mas de todos os demais municípios 
da microrregião, sabendo que ela é a em-
presa que mais recolhe impostos para esses 
municípios. A Copagril é quem mantém os 
municípios do Oeste do Paraná, assim como 
o agronegócio que vem mantendo os mu-
nicípios de pé e não está deixando a crise bater 
nos pequenos municípios. As cooperativas 
estão recolhendo seus impostos, fomentando 
a produção e é isso que está segurando a 
atividade e o governo, oportunizando, além 
de tudo, geração de emprego e renda”. 

Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Gerson Froehner:

“Olhando para a geração de em-
prego, a Copagril não só expandiu o mapa 
de Marechal Rondon, que permitiu que 
a cidade crescesse ao seu entorno, mas 
toda essa mão de obra envolvida tanto 
na loja agropecuária, no supermercado, 
no posto e na Unidade Industrial de 
Aves tem impacto no comércio tam-
bém, não somente na população local. 
A expansão da cooperativa gera cada 
vez mais demandas, até mesmo para o 
setor de tecnologia. Acredito até que hoje 
não há profi ssionais em nível local para 
atender a necessidade da empresa no 
setor de automação industrial, então isso 
é uma oportunidade para o município de desenvolver mão de obra, para que ela seja 
feita aqui e fi que aqui, criada pela necessidade da empresa instalada. Falamos muito 
em crise, porém, nosso município demorou muito tempo para sentir os impactos da 
crise econômica, e foi pouco sentida comparada a cidades mais industrializadas e isso 
aconteceu justamente pelo ciclo da cooperativa: de agregar valor ao produto gerado 
pelo homem do campo. A cadeia produtiva do leite, do frango, dos suínos é onde está 
a grande força do movimento cooperativo. Talvez um desafi o seja, ainda, manter o 
jovem na propriedade rural, pois hoje ainda existe certo preconceito em que o fi lho 
fi que na propriedade do pai, assim como os empresários têm difi culdade de que seus 
fi lhos fi quem nas empresas”.

M
aria C

ristina Kunzler

Marli Vieira/Sistema Ocepar
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Muitos pensadores avaliam 
que o conhecimento é o 
maior pilar da evolução 
humana. A partir desse 

embasamento, o cooperativismo tem como 
um de seus princípios a educação, forma-
ção e informação, pois considera que a 
difusão de conhecimentos opera em favor 
do desenvolvimento pessoal e profi ssional, 
oferecendo condições para que cada indiví-
duo possa ser um ator social protagonista 
na construção de uma realidade melhor 
para todos. 

Essa postura de criar oportunidades de 
compartilhamento de conceitos, práticas 
e tendências se constitui como um dos 
diferenciais mais valorosos das coopera-
tivas em comparação com as empresas 
puramente mercantis. Demonstra que o 
compromisso da cooperativa vai além do 
seu viés econômico, que engloba a estru-
turação econômica dos negócios dos seus 
associados, a geração de empregos, renda e 
impostos para aplicação em obras públicas 
pelos gestores municipais. 

Muito além de agregar recursos hu-
manos em função de suas atividades, as 
cooperativas se preocupam com as pessoas. 
A Copagril se preocupa com as pessoas. São 
elas que planejam, realizam, produzem, 
constroem, compram, exigem, mudam, são 
elas que formam cooperativas.

É como a história do agricultor que ven-
ceu o concurso do “milho gigante” em seu 
município. Indagado sobre qual o segredo 
para produzir bem, ele revelou: comparti-
lhar com os vizinhos as melhores sementes. 
Dessa forma, a lavoura dele também acaba-
va sendo polinizada com material genético 
das melhores plantas.

Não é uma questão de contribuir com os 

outros esperando receber em troca algum 
benefício, mas, sim, de entender a dinâmi-
ca social circular em que todas as pessoas 
estão inseridas: em se tratando de Planeta 
redondo, quanto melhor, melhor.

DIAS DE CAMPO
Com o propósito de oferecer condições 

para que os produtores rurais associados 
possam desenvolver cada vez melhor as 
suas atividades e ter maior renda, a Copagril 
promove, ao longo do ano, diversos eventos, 
reuniões, visitas técnicas e treinamentos.

O Dia de Campo Copagril é o maior 
evento anual da cooperativa, sendo aberto 
ao público em geral e composto por diversas 
atrações, em especial demonstrações de 
testes com cultivares de soja, híbridos de 
milho e pastagens. Mas não é o único dia de 
campo, já que também há o Dia de Campo 
do Milho Safrinha e diversos outros promo-
vidos em localidades do interior, contando 
com público mais específi co e retratando 
de forma fi el a realidade local.

SEMINÁRIOS
Difundir conhecimento para quem 

produz é buscar produzir mais e melhor. 
Esse é o objetivo global da Copagril ao 
promover quatro grandes seminários, por 
atividade produtiva: Seminário de Soja e 
Milho, Seminário de Produtores de Leite, 
de Suínos e de Aves. Nesses eventos, que 
reúnem centenas de pessoas, são realizadas 
palestras com renomados especialistas, 
os quais repassam conceitos, técnicas de 
manejo, resultados de pesquisas e tra-
balhos, experiências internacionais nas 
respectivas atividades, ampliando a visão 
dos produtores e oferecendo as melhores 
recomendações.

PARCEIROS
A Copagril também conta com o programa Parceiros na Qualidade, 

coordenado pela Assessoria de Gestão da Qualidade, e que está estrutu-
rado em módulos de treinamentos focados na ampliação dos lucros dos 
associados e na produção de alimentos em conformidade com os conceitos 
de qualidade e de segurança do alimento. A partir desse programa já fo-
ram realizados para os cooperados, dependentes e empregados diversos 
cursos enfocando temas como o programa 5S no campo, administração 
rural, ordenha mecânica, qualidade, classifi cação de grãos, tratorista 
agrícola, operador de colheitadeira, cultivo de eucaliptos, aplicação de 
agrotóxicos e outros.

Diversos eventos são realizados ao longo do ano buscando aperfeiçoamento constante

Cooperativa propaga 
conhecimento aos associados 

Além do Dia de Campo de verão e de inverno, a Copagril promove diversos 
outros dias de campo em várias localidades do interior: descentralização

14 Show do Agronegócio - Janeiro/2018

Fotos: Divulgação/Copagril

19Show do Agronegócio - Janeiro/2018

como ele deve proceder para ter um resulta-
do melhor na produção através de um controle 
mais efetivo da parte sanitária. “O produtor 
está preocupado e nós percebemos isso du-
rante as reuniões. Temos confi ança porque não 
temos difi culdades em transmitir o preparo e 
as informações para o produtor. Ele sabe que 
para ele ir bem, a cooperativa tem que ir bem, 
e para a cooperativa ir bem, é preciso acessar 
mercados”, pontua.

CUIDADOS NAS PROPRIEDADES
Atualmente um dos fatores que requer maio-

res cuidados diz respeito ao trânsito de pessoas 
nas propriedades. “Hoje todos os nossos aviários 
são certifi cados dentro da legislação”, enfatiza 

o diretor-secretário.
Segundo ele, a própria circulação de auto-

móveis próximos às granjas também deve ser 
evitada. “Muitos ainda têm o hábito de levar 
visitantes para conhecer as granjas e isso não 
é aconselhável porque pode trazer focos de 
contaminação”, alerta. 

O cuidado no manejo na propriedade é 
outro ponto que deve ser observado e ajuda 
na preservação sanitária. “É preciso seguir as 
orientações técnicas para evitar contaminações, 
não falando apenas em salmonela, mas também 
em outras zoonoses que existem nas atividades. 
O produtor verá os efeitos e resultados se tiver 
o devido cuidado e aceitar a orientação técnica”, 
garante Buss. 

MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

Um bom rendimento no setor de criação 
animal só é possível por meio de uma produção 
de qualidade envolvendo animais sadios. A 
ausência de doenças e o bem-estar geral na 
criação de animais são fundamentais para uma 
produção de sucesso.

Além disso, a preocupação com o meio am-
biente da propriedade é algo que precisa estar 
em evidência. “Um exemplo disso são os deje-
tos de aves, suínos e bovinos, que necessitam 
receber um destino correto para não agredir 
o meio ambiente. Nós, enquanto cooperati-
va, fi scalizamos isso constantemente, não se 
preocupando apenas com as penalidades, mas 
especifi camente com o próprio meio ambiente”, 
menciona Buss. 

Tais procedimentos visando a qualidade da 

produção são repassados de forma contínua 
aos produtores. “Quando alguém pede para 
fazer parte da nossa integração, independente 
da atividade, essa pessoa é submetida a um 
treinamento no qual são repassadas todas as 
especifi cações sobre as questões sanitárias e 
ambientais, de forma que a cooperativa não 
permite que o produtor faça algo que prejudique 
o meio ambiente”, adverte. 

Outro ponto que também recebe bastante 
atenção da Copagril é o bem-estar animal, que 
está em evidência na cadeia produtiva mun-
dial. “Seja no transporte dos animais ou no 
tratamento dentro das granjas, esse requisito 
é muito importante. Estamos buscando fazer o 
que é certo para que não tenhamos restrições de 
mercado”, sustenta o diretor-secretário.

COMPLEXIDADE ECONÔMICA 
A sanidade animal está intimamente ligada à 

economia, pois se confi gura como uma das principais 
exigências para as exportações. Isso, na visão de Buss, 
faz com que haja toda uma complexidade econômica 
acerca do tema. “O Brasil pode conquistar muitas fron-
teiras na exportação e isso é muito importante, porque 
temos excedente de produção, seja de aves, suínos ou 
bovinos, que o nosso mercado interno não comporta”, 
enaltece, emendando: “O mercado externo não aceita 
produtos de qualquer jeito. Produzir qualidade não é 
um diferencial, é uma obrigação. Os mercados estão 
cada vez mais exigentes e nós precisamos estar sempre 
atentos para ter um produto seguro e assim conseguir 
acessá-los”, afi rma.  

DO CAMPO À MESA 
DO CONSUMIDOR
Nos supermercados é encontrada uma variedade 

de produtos de origem animal consumidos diaria-
mente pela população: carnes, leites, ovos, peixes, 
mel, queijos entre outros. É imprescindível que esses 
alimentos cheguem à mesa das famílias com quali-
dade, e a segurança de poder consumir produtos sem 
riscos à saúde é dada através da qualidade sanitária. 
O processo tem início no campo com a nutrição, 
sanidade do rebanho, produtividade e preocupação 
com a sustentabilidade ambiental. “Cada vez mais 
precisamos produzir produtos saudáveis e isentos 
de tudo que possa acarretar problemas à saúde. Por 
conta disso, criamos um padrão dentro das nossas 
integrações, onde são cumpridas a legislação e todas 
as regras que o Ministério da Agricultura determina”, 
salienta o diretor-secretário. 
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Cuidados e procedimentos técnicos são importantes e estratégicos para qualquer país, principalmente 
para aqueles que, como o Brasil, são líderes na produção de alimentos. Alertar e preparar o produtor 
é fundamental para alcançar produções de sucesso

Sanidade animal
é pilar de produtividade no campo

sanidade animal é um 
dos fatores que permitem 
projetar avanços para a 
suinocultura e avicultura 

nos próximos anos, possibilitando o 
aumento das exportações de carnes do 
Paraná. Por isso, a questão sanitária é 
uma das preocupações constantes da 
Copagril, que se mantém em contato 
regularmente com as autoridades 
sanitárias do Estado, trabalhando no 
sentido de elevar o status conquistado 
pela produção de aves, suínos e bovinos 
paranaense.

Somados à sanidade animal, outros 
fatores que também contribuem para 
projetar novos avanços na atividade 
são a tecnifi cação e o melhoramento do 
manejo nas granjas, além da alta tecno-
logia nos frigorífi cos e da necessidade de 
investimentos. Isso tudo traz repercus-
sões positivas nas regiões produtoras 
no Paraná, que atualmente é o 2º maior 
Estado produtor de suínos do Brasil, 
com mais de 300 mil matrizes alojadas.

TRABALHO CONJUNTO 
Quanto à sanidade animal, a Copagril 

trabalha em conjunto com a Associação 
Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a 
Organização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar), aliado a um comitê de sanida-
de das cooperativas da região, visando 
elencar ações e discutir todos os proce-
dimentos necessários ao atendimento 
das normas federais, estaduais e muni-
cipais. “Depois de tudo isso elaborado, 
damos andamento junto com o produtor, 
com auxílio da nossa área técnica, que 
orienta como ele deve proceder para ter 

um resultado efetivo na sua produção”, 
destaca o diretor-secretário da Copagril, 
Marcio Buss. 

Nesse cenário de trabalho constante 
são realizados ao longo do ano seminá-
rios e palestras voltados especifi camente 
à sanidade animal, alertando e infor-
mando os produtores sobre a importân-
cia do assunto. “Além disso, reunimos 
os produtores em grupos menores para 
passar orientações. Nossa área técnica 
recomenda no próprio estabelecimento 
como o produtor deve proceder, visando 
um alinhamento em todas as ativida-
des, seja na avicultura, suinocultura e 
outras”, ressalta Buss, que acrescenta: 
“O produtor hoje é orientado a buscar 
o atendimento da padronização exigida 
pelas questões sanitárias”. 

As informações repassadas aos 
produtores precisam ser padronizadas, 
tanto na parte ambiental quanto na sani-
tária. “Precisamos ter um alinhamento 
interno, principalmente na área técnica, 
para criarmos um padrão. Hoje se ga-
nha no detalhe, não de qualquer jeito, e 
não existem margens confortáveis. Se 
ganha fazendo bem feito e dentro das 
especifi cações técnicas e normativas 
que existem, que a lei nos determina, e 
também com base naquilo que o mercado 
consumidor exige”, assegura o diretor-
-secretário.

Para isso, segundo ele, há o Dia de 
Campo, no qual são expostas todas as ati-
vidades, juntamente com o corpo técnico 
da cooperativa. “Sempre há inovações 
tecnológicas e é muito importante que o 

produtor participe, procure um técnico 
e peça orientações sobre atualizações 
da atividade para conseguir atingir um 
resultado melhor”, reitera.

PREOCUPAÇÃO DO PRODUTOR
Não apenas a cooperativa se mostra 

preocupada com a questão da sanida-
de, como também e principalmente o 
associado, que está no campo e acompa-
nha de perto a sua produção. “Por isso é 
nosso dever, como cooperativa, 
alertar o produtor, infor-
má-lo e treiná-lo sobre o 
que fazer, porque a res-
ponsabilidade sobre a 
sanidade é de todos”, 
frisa Buss. 

Ele diz que todas 
as áreas da cooperativa 
estão envolvidas na 
orientação ao coope-
rado, informando 

A
Diretor-secretário da 

Copagril, Marcio Buss: 
“Produzir qualidade 
não é um diferencial, 
é uma obrigação. Os 
mercados estão cada 

vez mais exigentes e nós 
precisamos estar sempre 

atentos para ter um 
produto seguro e assim 
conseguir acessá-los”

O Presente
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passar orientações. Nossa área técnica 
recomenda no próprio estabelecimento 
como o produtor deve proceder, visando 
um alinhamento em todas as ativida-
des, seja na avicultura, suinocultura e 
outras”, ressalta Buss, que acrescenta: 
“O produtor hoje é orientado a buscar 
o atendimento da padronização exigida 
pelas questões sanitárias”. 

As informações repassadas aos 
produtores precisam ser padronizadas, 
tanto na parte ambiental quanto na sani-
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para criarmos um padrão. Hoje se ga-
nha no detalhe, não de qualquer jeito, e 
não existem margens confortáveis. Se 
ganha fazendo bem feito e dentro das 
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que existem, que a lei nos determina, e 
também com base naquilo que o mercado 
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Para isso, segundo ele, há o Dia de 
Campo, no qual são expostas todas as ati-
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da cooperativa. “Sempre há inovações 
tecnológicas e é muito importante que o 
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e peça orientações sobre atualizações 
da atividade para conseguir atingir um 
resultado melhor”, reitera.
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de, como também e principalmente o 
associado, que está no campo e acompa-
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que fazer, porque a res-
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sanidade é de todos”, 
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Ele diz que todas 
as áreas da cooperativa 
estão envolvidas na 
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rado, informando 

A
Diretor-secretário da 

Copagril, Marcio Buss: 
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não é um diferencial, 
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mercados estão cada 

vez mais exigentes e nós 
precisamos estar sempre 

atentos para ter um 
produto seguro e assim 
conseguir acessá-los”

O Presente



Muitos pensadores avaliam 
que o conhecimento é o 
maior pilar da evolução 
humana. A partir desse 

embasamento, o cooperativismo tem como 
um de seus princípios a educação, forma-
ção e informação, pois considera que a 
difusão de conhecimentos opera em favor 
do desenvolvimento pessoal e profi ssional, 
oferecendo condições para que cada indiví-
duo possa ser um ator social protagonista 
na construção de uma realidade melhor 
para todos. 

Essa postura de criar oportunidades de 
compartilhamento de conceitos, práticas 
e tendências se constitui como um dos 
diferenciais mais valorosos das coopera-
tivas em comparação com as empresas 
puramente mercantis. Demonstra que o 
compromisso da cooperativa vai além do 
seu viés econômico, que engloba a estru-
turação econômica dos negócios dos seus 
associados, a geração de empregos, renda e 
impostos para aplicação em obras públicas 
pelos gestores municipais. 

Muito além de agregar recursos hu-
manos em função de suas atividades, as 
cooperativas se preocupam com as pessoas. 
A Copagril se preocupa com as pessoas. São 
elas que planejam, realizam, produzem, 
constroem, compram, exigem, mudam, são 
elas que formam cooperativas.

É como a história do agricultor que ven-
ceu o concurso do “milho gigante” em seu 
município. Indagado sobre qual o segredo 
para produzir bem, ele revelou: comparti-
lhar com os vizinhos as melhores sementes. 
Dessa forma, a lavoura dele também acaba-
va sendo polinizada com material genético 
das melhores plantas.

Não é uma questão de contribuir com os 

outros esperando receber em troca algum 
benefício, mas, sim, de entender a dinâmi-
ca social circular em que todas as pessoas 
estão inseridas: em se tratando de Planeta 
redondo, quanto melhor, melhor.

DIAS DE CAMPO
Com o propósito de oferecer condições 

para que os produtores rurais associados 
possam desenvolver cada vez melhor as 
suas atividades e ter maior renda, a Copagril 
promove, ao longo do ano, diversos eventos, 
reuniões, visitas técnicas e treinamentos.

O Dia de Campo Copagril é o maior 
evento anual da cooperativa, sendo aberto 
ao público em geral e composto por diversas 
atrações, em especial demonstrações de 
testes com cultivares de soja, híbridos de 
milho e pastagens. Mas não é o único dia de 
campo, já que também há o Dia de Campo 
do Milho Safrinha e diversos outros promo-
vidos em localidades do interior, contando 
com público mais específi co e retratando 
de forma fi el a realidade local.

SEMINÁRIOS
Difundir conhecimento para quem 

produz é buscar produzir mais e melhor. 
Esse é o objetivo global da Copagril ao 
promover quatro grandes seminários, por 
atividade produtiva: Seminário de Soja e 
Milho, Seminário de Produtores de Leite, 
de Suínos e de Aves. Nesses eventos, que 
reúnem centenas de pessoas, são realizadas 
palestras com renomados especialistas, 
os quais repassam conceitos, técnicas de 
manejo, resultados de pesquisas e tra-
balhos, experiências internacionais nas 
respectivas atividades, ampliando a visão 
dos produtores e oferecendo as melhores 
recomendações.

PARCEIROS
A Copagril também conta com o programa Parceiros na Qualidade, 

coordenado pela Assessoria de Gestão da Qualidade, e que está estrutu-
rado em módulos de treinamentos focados na ampliação dos lucros dos 
associados e na produção de alimentos em conformidade com os conceitos 
de qualidade e de segurança do alimento. A partir desse programa já fo-
ram realizados para os cooperados, dependentes e empregados diversos 
cursos enfocando temas como o programa 5S no campo, administração 
rural, ordenha mecânica, qualidade, classifi cação de grãos, tratorista 
agrícola, operador de colheitadeira, cultivo de eucaliptos, aplicação de 
agrotóxicos e outros.

Diversos eventos são realizados ao longo do ano buscando aperfeiçoamento constante

Cooperativa propaga 
conhecimento aos associados 

Além do Dia de Campo de verão e de inverno, a Copagril promove diversos 
outros dias de campo em várias localidades do interior: descentralização
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como ele deve proceder para ter um resulta-
do melhor na produção através de um controle 
mais efetivo da parte sanitária. “O produtor 
está preocupado e nós percebemos isso du-
rante as reuniões. Temos confi ança porque não 
temos difi culdades em transmitir o preparo e 
as informações para o produtor. Ele sabe que 
para ele ir bem, a cooperativa tem que ir bem, 
e para a cooperativa ir bem, é preciso acessar 
mercados”, pontua.

CUIDADOS NAS PROPRIEDADES
Atualmente um dos fatores que requer maio-

res cuidados diz respeito ao trânsito de pessoas 
nas propriedades. “Hoje todos os nossos aviários 
são certifi cados dentro da legislação”, enfatiza 

o diretor-secretário.
Segundo ele, a própria circulação de auto-

móveis próximos às granjas também deve ser 
evitada. “Muitos ainda têm o hábito de levar 
visitantes para conhecer as granjas e isso não 
é aconselhável porque pode trazer focos de 
contaminação”, alerta. 

O cuidado no manejo na propriedade é 
outro ponto que deve ser observado e ajuda 
na preservação sanitária. “É preciso seguir as 
orientações técnicas para evitar contaminações, 
não falando apenas em salmonela, mas também 
em outras zoonoses que existem nas atividades. 
O produtor verá os efeitos e resultados se tiver 
o devido cuidado e aceitar a orientação técnica”, 
garante Buss. 

MEIO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL

Um bom rendimento no setor de criação 
animal só é possível por meio de uma produção 
de qualidade envolvendo animais sadios. A 
ausência de doenças e o bem-estar geral na 
criação de animais são fundamentais para uma 
produção de sucesso.

Além disso, a preocupação com o meio am-
biente da propriedade é algo que precisa estar 
em evidência. “Um exemplo disso são os deje-
tos de aves, suínos e bovinos, que necessitam 
receber um destino correto para não agredir 
o meio ambiente. Nós, enquanto cooperati-
va, fi scalizamos isso constantemente, não se 
preocupando apenas com as penalidades, mas 
especifi camente com o próprio meio ambiente”, 
menciona Buss. 

Tais procedimentos visando a qualidade da 

produção são repassados de forma contínua 
aos produtores. “Quando alguém pede para 
fazer parte da nossa integração, independente 
da atividade, essa pessoa é submetida a um 
treinamento no qual são repassadas todas as 
especifi cações sobre as questões sanitárias e 
ambientais, de forma que a cooperativa não 
permite que o produtor faça algo que prejudique 
o meio ambiente”, adverte. 

Outro ponto que também recebe bastante 
atenção da Copagril é o bem-estar animal, que 
está em evidência na cadeia produtiva mun-
dial. “Seja no transporte dos animais ou no 
tratamento dentro das granjas, esse requisito 
é muito importante. Estamos buscando fazer o 
que é certo para que não tenhamos restrições de 
mercado”, sustenta o diretor-secretário.

COMPLEXIDADE ECONÔMICA 
A sanidade animal está intimamente ligada à 

economia, pois se confi gura como uma das principais 
exigências para as exportações. Isso, na visão de Buss, 
faz com que haja toda uma complexidade econômica 
acerca do tema. “O Brasil pode conquistar muitas fron-
teiras na exportação e isso é muito importante, porque 
temos excedente de produção, seja de aves, suínos ou 
bovinos, que o nosso mercado interno não comporta”, 
enaltece, emendando: “O mercado externo não aceita 
produtos de qualquer jeito. Produzir qualidade não é 
um diferencial, é uma obrigação. Os mercados estão 
cada vez mais exigentes e nós precisamos estar sempre 
atentos para ter um produto seguro e assim conseguir 
acessá-los”, afi rma.  

DO CAMPO À MESA 
DO CONSUMIDOR
Nos supermercados é encontrada uma variedade 

de produtos de origem animal consumidos diaria-
mente pela população: carnes, leites, ovos, peixes, 
mel, queijos entre outros. É imprescindível que esses 
alimentos cheguem à mesa das famílias com quali-
dade, e a segurança de poder consumir produtos sem 
riscos à saúde é dada através da qualidade sanitária. 
O processo tem início no campo com a nutrição, 
sanidade do rebanho, produtividade e preocupação 
com a sustentabilidade ambiental. “Cada vez mais 
precisamos produzir produtos saudáveis e isentos 
de tudo que possa acarretar problemas à saúde. Por 
conta disso, criamos um padrão dentro das nossas 
integrações, onde são cumpridas a legislação e todas 
as regras que o Ministério da Agricultura determina”, 
salienta o diretor-secretário. 
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Foram aproximadamente dez anos de espe-
ra. Uma espera longa, que gerou afl ição, 
ansiedade e por vezes incertezas. Mas a 
espera chegou ao fi m nos últimos dias de 

novembro, quando enfi m a Frimesa começou o período 
de testes no frigorífi co de suínos arrendado em Marechal 
Cândido Rondon.

A unidade industrial começou a ser construída pela 
Radar Indústria e Comércio de Frigorifi cados Ltda 
em 2007 com incentivos do Poder Público municipal. 
Pouco tempo depois foi anunciada a paralisação das 
obras diante da crise fi nanceira. Posteriormente, os 
serviços foram retomados, mas em ritmo lento. Em 
junho de 2016, depois de uma negociação que ocorreu 
em poucos dias, a Frimesa então anunciou o arren-
damento do frigorífi co, cujo contrato prevê o uso das 
instalações por quatro anos, tendo a opção futuramente 
em adquirir as instalações. E, fi nalmente em novembro 
de 2017, iniciou o período de ajustes e adaptações para 
o abate de suínos. 

Conforme o diretor-presidente da Frimesa, Valter 
Vanzella, o período ainda é de trabalho experimental 
como forma de regular as máquinas e os equipamentos. 

Ao mesmo tempo, os funcionários podem adquirir mais 
capacitação no abate. “Precisamos ser realistas: estão 
surgindo mais difi culdades do que imaginávamos. No 
entanto, sabemos que é um período ainda de ajuste e 
treinamento de pessoal”, revela.

De acordo com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
o novo frigorífi co está autorizado no momento a abater 
até 800 suínos por dia. No primeiro dia de teste, ainda 
no fi m de novembro, foram abatidos cinco animais. 
Gradativamente este número vem aumentando. “Os 
suínos abatidos são oriundos de propriedades mais 
próximas possíveis da unidade industrial”, comenta 
Vanzella. “Os abates agora estão ocorrendo muito mais 
para ajustar os equipamentos e estruturas, sendo que 
esperamos que em janeiro seja possível ter um abate 
mais homogêneo”, informa.

Outro ajuste que está ocorrendo é na desossa vi-
sando proporcionar mais prática aos funcionários. “As 
carcaças estão sendo destinadas para o frigorífi co de 
Medianeira para facilitar os trabalhos. Tudo tem um 
tempo de adaptação, que não é algo de poucos dias. O 
mais importante é que o frigorífi co já está trabalhando. 
Agora é ajeitar as coisas”, reforça.

 CAPACIDADE
O novo frigorífi co, arrendado em Marechal Rondon, 

foi projetado para alcançar capacidade máxima de abate 
de 1,4 mil suínos por dia. Para atingir esse número, 
porém, por determinação do Ministério da Agricultura 
ainda será preciso fazer algumas adequações, como a 
construção de pocilgas. Na projeção de Vanzella, em cer-
ca de seis meses será possível que a unidade industrial 
esteja operando em sua totalidade. Além disso, quando 
atingir a produção máxima, incluindo a fabricação das 
linhas de produtos que foram planejadas, a expectativa 
é que sejam gerados em torno de 600 empregos. 

“Por enquanto serão abatidos 800 suínos por dia, 
conforme estamos autorizados. Isso equivale a cerca 
de 50% dos animais que a Copagril tem”, diz o diretor-
presidente da Frimesa. “A Copagril está entregando 
próximo de 60 mil suínos por mês na Frimesa e vamos 
abater cerca de 30 mil em Marechal Cândido Rondon”, 
declara, segundo o qual, a logística será levada em 
conta para contemplar propriedades mais próximas 
do frigorífi co rondonense. “Precisamos levar em conta 
a logística, porque isso é um ponto signifi cativo no 
custo”, menciona. 

Frimesa colocou em operação no fi m de novembro unidade arrendada em Marechal 
Rondon. Período ainda é considerado de testes e ajustes

Frigorífico de suínos:
fim de uma longa espera
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Presidente do Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e 
prefeita de Mercedes, Cleci Lo�  : 

“A Copagril é a maior cooperativa que temos na nossa 
microrregião e, sem dúvida, a maior geradora de empregos 
diretos e indiretos. Com as demais cooperativas da nossa 
região, essas organizações têm uma renda per capita muito 
grande. Somente no Oeste temos uma renda per capita de 
aproximadamente R$ 32 bilhões e grande parte disso é por 
conta das cooperativas. Em Mercedes a Copagril sempre foi 
uma das líderes no ranking de recolhimento de impostos 
e em grande parte dos municípios Lindeiros a cooperativa 
também é muito forte na linha de produção, seja de suínos, 
aves ou grãos. Além disso, há grande investimento por parte 
da empresa nas nossas agroindústrias, gerando emprego e 
absorvendo mão de obra. Sem dúvida precisamos ressaltar 
o crescimento que a Copagril vem tendo ano a ano, para-
benizando a empresa e também o associado, que deposita 
sua confi ança na cooperativa que caminha a passos largos”.

Prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, Marcio Rauber:

“A história da Copagril se confunde com a história de 
Marechal Cândido Rondon. Nós somos um município es-
sencialmente agrícola, que surgiu e cresceu como resultado 
do trabalho do homem do campo, do agricultor e a coope-
rativa cresceu assim também. Para nós é a maior empresa 
do município, tem uma importância muito grande em nível 
regional e estadual, mas a sede da empresa é em Marechal 
Rondon e precisamos reconhecer que é a maior empresa que 
temos no município. Tomamos todos os cuidados para que 
o município de Marechal Rondon e a Copagril tenham um 
relacionamento harmonioso, respeitoso e sempre visando o 
interesse dos munícipes. A Copagril é uma empresa que gera 
muita renda, oferta muito emprego e nesse sentido também é a 
maior empresa para a cidade. Hoje, é impossível você enxergar 
Marechal Rondon sem a Copagril, por isso, temos que sempre 
ressaltar e salvaguardar as parcerias do passado, os incentivos 
que a empresa teve para se instalar no nosso município, para 
instalar equipamentos novos como, por exemplo, a Unidade 
Industrial de Aves, e sempre dar o devido tratamento para que, 
se houver a necessidade e condições, os incentivos continuem 
para que a empresa cresça ainda mais produzindo emprego, 
renda no comércio e para os cofres do município, porque esta 
é a empresa que, direta ou indiretamente, mais devolve ICMS 
para o município de Marechal Rondon”.  

Superintendente da Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafi oletti: 

“A Copagril é fundamental para o desenvolvimento da região de Marechal 
Rondon e os municípios onde atua no extremo Oeste porque faz uma diferença 
enorme na vida das pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a ela. A 
geração de emprego por meio de indústria, de supermercados, todos os entrepostos 
que atua, é importante porque benefi cia várias famílias, mas, principalmente, 
para organizar o quadro social e dar alternativas de geração de renda e qualidade 
de vida aos cooperados. Para os associados, se não houvesse uma cooperativa, 
sem dúvida, não teriam tantas opções e oportunidades como as que a Copagril 
oferece na produção de grãos, no fornecimento de insumos, na assistência técnica 
por meio dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários e, principalmente, 
na alternativa de agregação de valor aos grãos, que é a parte da agroindústria 
tanto por meio da Unidade Industrial de Aves, uma indústria própria, quanto pela 
grande atuação da cooperativa dentro da Frimesa com o fornecimento de leite e 
suínos. São todas atividades que geram renda e desenvolvimento para as pessoas 
e a Copagril tem, ao longo do tempo, trazido um grande diferencial para a região”.

Presidente do Sindicato Rural Patronal 
de Marechal Cândido Rondon, Valdemar Kaiser: 

“Temos um microclima na beira do Lago 
de Itaipu que é muito específi co da nossa 
região, por isso, tendo uma cooperativa que 
faça projeto de pesquisa como a Copagril 
faz nos Dias de Campo é fundamental para 
o produtor ter informações corretas e errar 
menos na sua atividade rural. Eu, junto com 
meu pai, fui praticamente um dos membros 
fundadores da Copagril. Participamos desde 
o início, conheço a história da cooperativa e 
sempre vi a empresa como uma fomentadora 
de toda atividade rural não só de Marechal 

Rondon, mas de todos os demais municípios 
da microrregião, sabendo que ela é a em-
presa que mais recolhe impostos para esses 
municípios. A Copagril é quem mantém os 
municípios do Oeste do Paraná, assim como 
o agronegócio que vem mantendo os mu-
nicípios de pé e não está deixando a crise bater 
nos pequenos municípios. As cooperativas 
estão recolhendo seus impostos, fomentando 
a produção e é isso que está segurando a 
atividade e o governo, oportunizando, além 
de tudo, geração de emprego e renda”. 

Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Gerson Froehner:

“Olhando para a geração de em-
prego, a Copagril não só expandiu o mapa 
de Marechal Rondon, que permitiu que 
a cidade crescesse ao seu entorno, mas 
toda essa mão de obra envolvida tanto 
na loja agropecuária, no supermercado, 
no posto e na Unidade Industrial de 
Aves tem impacto no comércio tam-
bém, não somente na população local. 
A expansão da cooperativa gera cada 
vez mais demandas, até mesmo para o 
setor de tecnologia. Acredito até que hoje 
não há profi ssionais em nível local para 
atender a necessidade da empresa no 
setor de automação industrial, então isso 
é uma oportunidade para o município de desenvolver mão de obra, para que ela seja 
feita aqui e fi que aqui, criada pela necessidade da empresa instalada. Falamos muito 
em crise, porém, nosso município demorou muito tempo para sentir os impactos da 
crise econômica, e foi pouco sentida comparada a cidades mais industrializadas e isso 
aconteceu justamente pelo ciclo da cooperativa: de agregar valor ao produto gerado 
pelo homem do campo. A cadeia produtiva do leite, do frango, dos suínos é onde está 
a grande força do movimento cooperativo. Talvez um desafi o seja, ainda, manter o 
jovem na propriedade rural, pois hoje ainda existe certo preconceito em que o fi lho 
fi que na propriedade do pai, assim como os empresários têm difi culdade de que seus 
fi lhos fi quem nas empresas”.
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Marli Vieira/Sistema Ocepar
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Diretor-presidente da Frimesa, Valter Vanzella: “Esse 
abate, para o município, vai agregar valor, pois é uma 

indústria que gera empregos e impostos”
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Arquivo/OP

O produtor rural integrado à Frimesa 
via Copagril, de uma maneira ou de 
outra, já estava sendo atendido e isso 
não vai mudar. Ou seja, na prática ele 
não perceberá mudanças com o início 
da operação do frigorífi co em Marechal 
Rondon. Quem sentirá os refl exos são 
as cooperativas e o próprio município.

“O arrendamento do frigorífi co em 
Marechal Cândido Rondon permite, em 
vez de vendermos suínos vivos e até a 
conclusão da construção da unidade 
em Assis Chateaubriand, abatermos 
no município rondonense. Esse abate, 
para o município, vai agregar valor, pois 
é uma indústria que gera empregos e 
impostos. Trata-se de uma unidade que 
estava com difi culdade em entrar em 
operação. É uma história de vários anos 
e agora estamos trabalhando para fa-
zer essa indústria funcionar. Estamos 
no começo, mas tenho convicção que 
dará tudo certo”, enaltece. “Ainda tem 
todo um período de adaptação, que 
envolve treinamento de pessoas, ajuste 
nos equipamentos, sendo que houve 
equipamentos fornecidos por empre-
sas sem muito know-how. Existem 
muitas difi culdades, mas a experiência 
da Frimesa vai contribuir para fazer isso 
funcionar”, destaca Vanzella. 

Benefícios
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Em 47 anos de atuação, Copagril expandiu área de atuação para dez municípios do Oeste paranaense e mais 
três do Mato Grosso do Sul, somando 5,2 mil associados e gerando 3.115 postos de trabalho 

Crescimento
que vai além das propriedades rurais

Dos pouco mais de 57 anos em que três ho-
mens hastearam uma bandeira em Marechal 
Cândido Rondon e começaram a povoar a 
pequena vila, em pelo menos 47 a Cooperativa 

Agroindustrial Copagril está presente. 
Fundada em 09 de agosto de 1970 por um grupo de 

produtores rurais com o nome de Cooperativa Agrícola 
Mista Rondon Ltda., a organização nasceu para melhorar 
a vida do homem do campo. E o objetivo se cumpriu, ex-
pandindo-se também aos moradores das cidades nas quais 
a Copagril hoje atua. 

 
EXPANSÃO
Em sua fundação, a cooperativa recebeu os primeiros 

produtos de seus associados em armazém infl ável - a maioria 
deles produtores rurais da região de Marechal Rondon. Mais 
de 40 anos depois a organização não só faz o recebimento 
dos produtos de seus associados em diversos empreendi-
mentos espalhados em municípios como Guaíra, Entre Rios 
do Oeste, Mercedes, São José das Palmeiras, Santa Helena, 
Quatro Pontes, Nova Santa Rosa e Pato Bragado, como 
também conquistou espaço no mercado, transformando-se 
em uma empresa com a missão de industrializar e comer-
cializar produtos para satisfazer a necessidade das pessoas. 

São postos de combustíveis, supermercados, lojas 
agropecuárias, fábrica de rações para fornecer insumos 
aos associados, unidades de recebimento de grãos, labo-
ratório de análise de sementes, até mesmo iniciativas de 
projetos esportivos que constituíram uma equipe de futsal 
profi ssional de grande destaque no Estado e no país, além 
de uma Unidade Industrial de Aves. 

Muito além de benefi ciar os 5,2 mil associados, es-
palhados em dez municípios do Paraná e também em 
três cidades do Mato Grosso do Sul - que passou a fa-
zer parte da área de atuação da cooperativa em 1984 -,
o nome Copagril é responsável por gerar emprego e renda 
para 3.115 pessoas em todos estes municípios. 

A expansão da cooperativa, que em apenas um ano de 
atuação chegou à marca de 350 associados, tem refl exos 
que, há muitos anos, ultrapassaram a barreira das lavouras, 
chegando às casas de quem mora nas cidades e tendo im-
pactos signifi cativos para a economia de Marechal Cândido 
Rondon e região. É devido a essa importância não apenas 
para o setor produtivo, mas também para a sociedade des-
sas cidades que dirigentes municipais e lideranças locais 
e estaduais apontam a Copagril como peça-chave para o 
desenvolvimento regional. Confi ra.

Presidente da Associação dos Municípios do Oeste 
do Paraná (Amop) e prefeito de Matelândia, Rineu 
Menoncin (Teixeirinha): 

 
“A exemplo das suas coirmãs, C.Vale, Coopavel, Copacol, Frimesa 

e Lar, a Copagril foi agraciada em 2017, através de seu presidente, 
Ricardo Chapla, com a honraria máxima da Amop, o título de Cidadão 
Honorário do Oeste. Essa homenagem é muito mais do que merecida. 
Essa cooperativa arrancou de milhares de produtores rurais o melhor do 
seu potencial. Foi indutora de um caminho antes duvidoso: a sucessão 
familiar. Não fosse seu papel agregador, fi lhos e pais seriam separados 
diante da falta de perspectiva que havia na pequena propriedade. Só esse 
papel já vale a existência. Mas conseguiu muito mais. Conseguiu dar 
dignidade a famílias de produtores rurais, dar empregos de qualidade 
na cidade, através de suas políticas de incentivo, aprimorar a qualifi -
cação profi ssional, a efi ciência na produção e o valor do associativismo 
através do apoio à cultura e ao esporte. E muito ainda há de contribuir 
para o desenvolvimento de Marechal Cândido Rondon e os municípios 
de sua área de atuação”.

Lançamento da pedra fundamental do setor 
administrativo na atual sede da Copagril, em 1971

Acervo Cleci Kleemann/Clarice Dahmer/Memória Rondonense

Divulgação
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Foram aproximadamente dez anos de espe-
ra. Uma espera longa, que gerou afl ição, 
ansiedade e por vezes incertezas. Mas a 
espera chegou ao fi m nos últimos dias de 

novembro, quando enfi m a Frimesa começou o período 
de testes no frigorífi co de suínos arrendado em Marechal 
Cândido Rondon.

A unidade industrial começou a ser construída pela 
Radar Indústria e Comércio de Frigorifi cados Ltda 
em 2007 com incentivos do Poder Público municipal. 
Pouco tempo depois foi anunciada a paralisação das 
obras diante da crise fi nanceira. Posteriormente, os 
serviços foram retomados, mas em ritmo lento. Em 
junho de 2016, depois de uma negociação que ocorreu 
em poucos dias, a Frimesa então anunciou o arren-
damento do frigorífi co, cujo contrato prevê o uso das 
instalações por quatro anos, tendo a opção futuramente 
em adquirir as instalações. E, fi nalmente em novembro 
de 2017, iniciou o período de ajustes e adaptações para 
o abate de suínos. 

Conforme o diretor-presidente da Frimesa, Valter 
Vanzella, o período ainda é de trabalho experimental 
como forma de regular as máquinas e os equipamentos. 

Ao mesmo tempo, os funcionários podem adquirir mais 
capacitação no abate. “Precisamos ser realistas: estão 
surgindo mais difi culdades do que imaginávamos. No 
entanto, sabemos que é um período ainda de ajuste e 
treinamento de pessoal”, revela.

De acordo com o Serviço de Inspeção Federal (SIF), 
o novo frigorífi co está autorizado no momento a abater 
até 800 suínos por dia. No primeiro dia de teste, ainda 
no fi m de novembro, foram abatidos cinco animais. 
Gradativamente este número vem aumentando. “Os 
suínos abatidos são oriundos de propriedades mais 
próximas possíveis da unidade industrial”, comenta 
Vanzella. “Os abates agora estão ocorrendo muito mais 
para ajustar os equipamentos e estruturas, sendo que 
esperamos que em janeiro seja possível ter um abate 
mais homogêneo”, informa.

Outro ajuste que está ocorrendo é na desossa vi-
sando proporcionar mais prática aos funcionários. “As 
carcaças estão sendo destinadas para o frigorífi co de 
Medianeira para facilitar os trabalhos. Tudo tem um 
tempo de adaptação, que não é algo de poucos dias. O 
mais importante é que o frigorífi co já está trabalhando. 
Agora é ajeitar as coisas”, reforça.

 CAPACIDADE
O novo frigorífi co, arrendado em Marechal Rondon, 

foi projetado para alcançar capacidade máxima de abate 
de 1,4 mil suínos por dia. Para atingir esse número, 
porém, por determinação do Ministério da Agricultura 
ainda será preciso fazer algumas adequações, como a 
construção de pocilgas. Na projeção de Vanzella, em cer-
ca de seis meses será possível que a unidade industrial 
esteja operando em sua totalidade. Além disso, quando 
atingir a produção máxima, incluindo a fabricação das 
linhas de produtos que foram planejadas, a expectativa 
é que sejam gerados em torno de 600 empregos. 

“Por enquanto serão abatidos 800 suínos por dia, 
conforme estamos autorizados. Isso equivale a cerca 
de 50% dos animais que a Copagril tem”, diz o diretor-
presidente da Frimesa. “A Copagril está entregando 
próximo de 60 mil suínos por mês na Frimesa e vamos 
abater cerca de 30 mil em Marechal Cândido Rondon”, 
declara, segundo o qual, a logística será levada em 
conta para contemplar propriedades mais próximas 
do frigorífi co rondonense. “Precisamos levar em conta 
a logística, porque isso é um ponto signifi cativo no 
custo”, menciona. 

Frimesa colocou em operação no fi m de novembro unidade arrendada em Marechal 
Rondon. Período ainda é considerado de testes e ajustes

Frigorífico de suínos:
fim de uma longa espera
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Presidente do Conselho de Desenvolvimento 
dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu e 
prefeita de Mercedes, Cleci Lo�  : 

“A Copagril é a maior cooperativa que temos na nossa 
microrregião e, sem dúvida, a maior geradora de empregos 
diretos e indiretos. Com as demais cooperativas da nossa 
região, essas organizações têm uma renda per capita muito 
grande. Somente no Oeste temos uma renda per capita de 
aproximadamente R$ 32 bilhões e grande parte disso é por 
conta das cooperativas. Em Mercedes a Copagril sempre foi 
uma das líderes no ranking de recolhimento de impostos 
e em grande parte dos municípios Lindeiros a cooperativa 
também é muito forte na linha de produção, seja de suínos, 
aves ou grãos. Além disso, há grande investimento por parte 
da empresa nas nossas agroindústrias, gerando emprego e 
absorvendo mão de obra. Sem dúvida precisamos ressaltar 
o crescimento que a Copagril vem tendo ano a ano, para-
benizando a empresa e também o associado, que deposita 
sua confi ança na cooperativa que caminha a passos largos”.

Prefeito de Marechal 
Cândido Rondon, Marcio Rauber:

“A história da Copagril se confunde com a história de 
Marechal Cândido Rondon. Nós somos um município es-
sencialmente agrícola, que surgiu e cresceu como resultado 
do trabalho do homem do campo, do agricultor e a coope-
rativa cresceu assim também. Para nós é a maior empresa 
do município, tem uma importância muito grande em nível 
regional e estadual, mas a sede da empresa é em Marechal 
Rondon e precisamos reconhecer que é a maior empresa que 
temos no município. Tomamos todos os cuidados para que 
o município de Marechal Rondon e a Copagril tenham um 
relacionamento harmonioso, respeitoso e sempre visando o 
interesse dos munícipes. A Copagril é uma empresa que gera 
muita renda, oferta muito emprego e nesse sentido também é a 
maior empresa para a cidade. Hoje, é impossível você enxergar 
Marechal Rondon sem a Copagril, por isso, temos que sempre 
ressaltar e salvaguardar as parcerias do passado, os incentivos 
que a empresa teve para se instalar no nosso município, para 
instalar equipamentos novos como, por exemplo, a Unidade 
Industrial de Aves, e sempre dar o devido tratamento para que, 
se houver a necessidade e condições, os incentivos continuem 
para que a empresa cresça ainda mais produzindo emprego, 
renda no comércio e para os cofres do município, porque esta 
é a empresa que, direta ou indiretamente, mais devolve ICMS 
para o município de Marechal Rondon”.  

Superintendente da Organização das Cooperativas 
do Estado do Paraná (Ocepar), Robson Mafi oletti: 

“A Copagril é fundamental para o desenvolvimento da região de Marechal 
Rondon e os municípios onde atua no extremo Oeste porque faz uma diferença 
enorme na vida das pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas a ela. A 
geração de emprego por meio de indústria, de supermercados, todos os entrepostos 
que atua, é importante porque benefi cia várias famílias, mas, principalmente, 
para organizar o quadro social e dar alternativas de geração de renda e qualidade 
de vida aos cooperados. Para os associados, se não houvesse uma cooperativa, 
sem dúvida, não teriam tantas opções e oportunidades como as que a Copagril 
oferece na produção de grãos, no fornecimento de insumos, na assistência técnica 
por meio dos engenheiros agrônomos e médicos veterinários e, principalmente, 
na alternativa de agregação de valor aos grãos, que é a parte da agroindústria 
tanto por meio da Unidade Industrial de Aves, uma indústria própria, quanto pela 
grande atuação da cooperativa dentro da Frimesa com o fornecimento de leite e 
suínos. São todas atividades que geram renda e desenvolvimento para as pessoas 
e a Copagril tem, ao longo do tempo, trazido um grande diferencial para a região”.

Presidente do Sindicato Rural Patronal 
de Marechal Cândido Rondon, Valdemar Kaiser: 

“Temos um microclima na beira do Lago 
de Itaipu que é muito específi co da nossa 
região, por isso, tendo uma cooperativa que 
faça projeto de pesquisa como a Copagril 
faz nos Dias de Campo é fundamental para 
o produtor ter informações corretas e errar 
menos na sua atividade rural. Eu, junto com 
meu pai, fui praticamente um dos membros 
fundadores da Copagril. Participamos desde 
o início, conheço a história da cooperativa e 
sempre vi a empresa como uma fomentadora 
de toda atividade rural não só de Marechal 

Rondon, mas de todos os demais municípios 
da microrregião, sabendo que ela é a em-
presa que mais recolhe impostos para esses 
municípios. A Copagril é quem mantém os 
municípios do Oeste do Paraná, assim como 
o agronegócio que vem mantendo os mu-
nicípios de pé e não está deixando a crise bater 
nos pequenos municípios. As cooperativas 
estão recolhendo seus impostos, fomentando 
a produção e é isso que está segurando a 
atividade e o governo, oportunizando, além 
de tudo, geração de emprego e renda”. 

Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), Gerson Froehner:

“Olhando para a geração de em-
prego, a Copagril não só expandiu o mapa 
de Marechal Rondon, que permitiu que 
a cidade crescesse ao seu entorno, mas 
toda essa mão de obra envolvida tanto 
na loja agropecuária, no supermercado, 
no posto e na Unidade Industrial de 
Aves tem impacto no comércio tam-
bém, não somente na população local. 
A expansão da cooperativa gera cada 
vez mais demandas, até mesmo para o 
setor de tecnologia. Acredito até que hoje 
não há profi ssionais em nível local para 
atender a necessidade da empresa no 
setor de automação industrial, então isso 
é uma oportunidade para o município de desenvolver mão de obra, para que ela seja 
feita aqui e fi que aqui, criada pela necessidade da empresa instalada. Falamos muito 
em crise, porém, nosso município demorou muito tempo para sentir os impactos da 
crise econômica, e foi pouco sentida comparada a cidades mais industrializadas e isso 
aconteceu justamente pelo ciclo da cooperativa: de agregar valor ao produto gerado 
pelo homem do campo. A cadeia produtiva do leite, do frango, dos suínos é onde está 
a grande força do movimento cooperativo. Talvez um desafi o seja, ainda, manter o 
jovem na propriedade rural, pois hoje ainda existe certo preconceito em que o fi lho 
fi que na propriedade do pai, assim como os empresários têm difi culdade de que seus 
fi lhos fi quem nas empresas”.

M
aria C

ristina Kunzler

Marli Vieira/Sistema Ocepar
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Estimular o desenvolvimento 
do quadro social está entre as 
missões das cooperativas, que 
de alguns anos para cá também 

estão voltadas à ampliação dos vínculos fa-
miliares através da formação de uma rede 
de engajamento. Tudo está inserido nos sete 
princípios cooperativistas: adesão voluntá-
ria, gestão democrática, participação econô-
mica equitativa, autonomia e independência, 
educação e formação, intercooperação e 
interesse pela comunidade.

Para que os objetivos propostos sejam 
alcançados são realizadas inúmeras ações e 

projetos através dos denominados Arranjos 
Produtivos Locais (APL), como, por exemplo, 
o Cooperjovem e as atividades dos Comitês 
Femininos e de Jovens da Copagril. Estes 
núcleos contribuem para uma maior inte-
gração na comunidade da área de atuação 
da cooperativa.

COOPERJOVEM
Desenvolvido há anos pela Copagril em 

escolas municipais de Marechal Cândido 
Rondon, o Cooperjovem envolve centenas 
de profi ssionais e milhares de estudantes 
com o objetivo de promover o resgate dos 
valores familiares, assim como disseminar 
nos cidadãos a importância de cooperar.

Conforme a diretora da Escola Érico 
Veríssimo, de Marechal Rondon, professora 
Giovana Speck Toebe, o Cooperjovem rende 
bons frutos a todos os participantes, sejam 
eles profi ssionais, alunos ou pais. “Estes 
resultados são observados em todas as insti-
tuições que se comprometem com o projeto. 
A nova metodologia sugere envolver todos 
os responsáveis pelo aluno, então dentro 
da escola a gente acaba se tornando um só 
professor responsável, mas todos têm as suas 
atribuições”, expõe.

Giovana diz que a Escola Érico Veríssimo, 
que tem 320 alunos, participa do Cooperjo-
vem há muitos anos, sendo que estudantes já 
venceram o concurso de redação e obtiveram 
outros reconhecimentos. “O nosso objetivo 
está em desenvolver o aluno. A escola mudou 
sua sistemática por causa do cooperativismo. 
Por exemplo, nós trabalhamos a competição 
de forma bem sutil nas aulas de Educação 
Física, a fi m de fazer com que os alunos 
percebam que todos ganham ao atuar em 
conjunto”, comenta.

VALORES
Segundo a diretora, o ano de 2017 esteve 

focado no resgate da família por constatar 
difi culdades nos alunos devido à falta de 
comprometimento familiar. “Nós visitamos 
as famílias, conversamos com as mães e in-
centivamos a cooperação familiar para que 

os alunos consigam melhor desempenho 
escolar. Os alunos já sabem que conseguem 
atingir mais rápido as suas metas se atua-
rem de forma unida e sendo respeitosos”, 
destaca.

Giovana cita que o principal valor traba-
lhado é o da cooperação. “Nós ensinamos as 
crianças a serem amigas, mais solidárias, a 
compartilhar sentimentos e bens materiais, 
então elas aprendem a dividir. Através do 
Cooperjovem estamos resgatando o amor 
familiar”, enfatiza.

FOCO NO SOCIAL
A Copagril vem gerando diversidade de 

renda, oferecendo tranquilidade fi nanceira 
a seus associados e consequentemente à 
região onde atua. Com destaque, coloca em 
prática o quinto princípio do cooperativismo 
que é promover a formação, a educação e 

levar a informação a associados e familia-
res, cada vez mais buscando preparar os 
jovens para assumir o papel de perpetuar 
os negócios nas propriedades de seus pais.

Jovens, mulheres e as escolas munici-
pais recebem atenção especial, por meio da 
assessoria de cooperativismo, com a fi nali-
dade de desenvolver atividades e fomentar 
os princípios cooperativos. Comitês Femini-
nos e de Jovens são estimulados a planejar e 
desenvolver projetos de lazer, ações sociais 
e culturais, realizando confraternizações e 
culminando no fi m do ano com um encer-
ramento das ações, cumprindo assim com 
o sétimo principio que é o interesse pela 
comunidade.

Arlete Bendo acompanha de forma direta 
os projetos do Cooperjovem, assim como os 
dos Comitês Femininos e de Jovens. Segundo 
ela, a Copagril busca disseminar 

Arranjos Produtivos Locais, formados pelos Comitês Femininos e de Jovens, assim como o 
Cooperjovem, promovem maior integração à comunidade local e regional

Engajamento cooperativo
amplia vínculos familiares e sociais

Diretora da Escola Érico Veríssimo, Giovana Toebe: “Ensinamos as crianças 
a serem amigas, mais solidárias, a compartilhar sentimentos e bens materiais, 

então elas aprendem a dividir”

Responsável pelo 
Cooperjovem e pelos Comitês 
Femininos e de Jovens, Arlete 

Bendo: “Disseminamos a 
cultura da cooperação”cultura da cooperação”

Fotos: Joni Lang/OP
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DIVERSIFICAÇÃO
Atualmente, a Copagril conta com vários produ-

tos que levam a marca da cooperativa e pretende 
ampliar ainda mais esse leque. Dentro desta diver-
sifi cação novas parcerias estão sendo analisadas. 
“Não paramos de planejar e buscamos alternativas”, 
expõe Podkowa.

Ele enaltece ainda a ampliação das atividades 
em que a Copagril atua, como um crescimento na 
avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, 

cereais, agricultura, mercados, postos, lojas, entre 
outros. “Isso tudo deve ocorrer de forma organizada, 
tanto que já estamos trabalhando fortemente na 
gestão da cooperativa”, ressalta.

Segundo o diretor vice-presidente, a Copagril 
está traçando estratégias para alcançar uma gestão 
ainda mais efi ciente. “Dentro desta gestão estamos 
elaborando planejamentos estratégicos para que em 
2020 alcancemos os resultados planejados”, explana.avicultura, suinocultura e bovinocultura leiteira, 2020 alcancemos os resultados planejados”, explana.

PALAVRAS-CHAVES
Algumas palavras-chaves integram o projeto Rota 50, como a ampliação no fatura-

mento, nos resultados, no número de associados, de produtos e dentro das atividades em 
que a Copagril já atua. No entanto, Podkowa salienta que muito disso depende também 
do cenário brasileiro. Ele lembra que 2018 é um ano de eleição, o que mexe inclusive com 
a economia. “Felizmente, o que percebemos é que independente da situação política, a 
economia dá mostras de que vem se recuperando aos poucos”, enaltece.

Outras duas palavras-chaves são a inovação e a efi ciência dos negócios em que a 
Copagril trabalha. “Isso inclui um trabalho voltado a fortalecer e consolidar ainda mais 
a marca Copagril”, conclui.

Diretor vice-presidente 
da Copagril, Elói Darci 

Podkowa: “A cooperativa 
pretende ampliar os 

trabalhos em seus vários 
segmentos e, para tanto, 
conta com a cooperação 

de seus associados e 
funcionários”

Maria Cristina Kunzler
A ampliação das atividades 

em que a Copagril atua, como 
um crescimento na avicultura, 
suinocultura e bovinocultura 
leiteira, cereais, agricultura, 
mercados, postos, lojas, entre 
outros, deve ocorrer de forma 

organizada, tanto que já 
estamos trabalhando fortemente 

na gestão da cooperativa
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a cultura da cooperação junto às 
escolas municipais para promover a 
vivência do trabalho coletivo, mais 
cooperativo e justo, ajudando a for-
mar cidadãos mais cooperativos por 
meio do estímulo e desenvolvimento 
de projetos de integração família/
escola e a comunidade para a vi-
vência dos valores da solidariedade, 
responsabilidade e respeito.

ATUAÇÃO COM JOVENS
A Associação dos Comitês de 

Jovens da Copagril (ACJC) realiza 
importante trabalho junto aos 400 
participantes dos 11 Comitês de Jo-
vens da Copagril (CJC), seja através 
das olimpíadas, baile de escolha 
da rainha, maratona cultural com 
teatro, poesia, música e dança, 
ações sociais após o Dia C, Natal 
Solidário, capacitações, viagens de 
imersão e projetos agrícolas. Outro 
ideal é a formação de lideranças 
para atuar na sociedade nas mais 
variadas atividades.

Vanessa Aline Egewarth, que 
é secretária da ACJC, presidente 
do CJC Ação Jovem (Novo Três 
Passos) e rainha da ACJC eleita 
em 2016, conta que os comitês 
se reúnem mensalmente para 
a apresentação das atividades 
da ACJC e realização delas. 
“Também nos reunimos em 
eventos durante o ano que en-

volvem todos os comitês, como 
os projetos agrícolas que cada 

comitê fi ca responsável por cultivar 
soja e milho e no fi nal acontece uma 
premiação para as maiores produ-
tividades e maior participação dos 

Secretária da ACJC, 
Vanessa Egewarth: “Um dos 
nossos ideiais é a formação 
de lideranças para atuar na 
sociedade nas mais variadas 

atividades”

Registro do evento de confraternização entre as participantes dos 11 Comitês 
Femininos da Copagril: integração e participação mais ativa na sociedade

de projetos de integração família/
escola e a comunidade para a vi-
vência dos valores da solidariedade, 
responsabilidade e respeito.

ATUAÇÃO COM JOVENS
A Associação dos Comitês de 

Jovens da Copagril (ACJC) realiza 
importante trabalho junto aos 400 
participantes dos 11 Comitês de Jo-
vens da Copagril (CJC), seja através 
das olimpíadas, baile de escolha 
da rainha, maratona cultural com 
teatro, poesia, música e dança, 
ações sociais após o Dia C, Natal 
Solidário, capacitações, viagens de 
imersão e projetos agrícolas. Outro 
ideal é a formação de lideranças 
para atuar na sociedade nas mais 
variadas atividades.

Vanessa Aline Egewarth, que 
é secretária da ACJC, presidente 
do CJC Ação Jovem (Novo Três 
Passos) e rainha da ACJC eleita 
em 2016, conta que os comitês 
se reúnem mensalmente para 
a apresentação das atividades 
da ACJC e realização delas. 
“Também nos reunimos em 
eventos durante o ano que en-

volvem todos os comitês, como 
os projetos agrícolas que cada 

comitê fi ca responsável por cultivar 
soja e milho e no fi nal acontece uma 
premiação para as maiores produ-
tividades e maior participação dos 

jovens”, enaltece.
O ano que passou representou 

um marco à ACJC, tendo em vista a 
comemoração dos 40 anos de ativi-
dades. “No dia 02 de dezembro nós 
fi zemos o jantar dançante alusivo 
aos 40 anos e nele homenageamos 
28 pessoas, sendo 27 ex-presiden-
tes e a atual presidente Vanessa 
Wommer”, ressalta Vanessa, 
acrescentando que o primeiro CJC 
do Brasil foi fundando em 1977, 
em Quatro Pontes. Inicialmente 
chamou-se de Clube 4S, até ser 
denominado de CJC Ordem e 
Progresso. “Sinto muito orgulho, 
pois meus familiares estão entre 
os fundadores”, expõe.

GRUPOS FEMININOS
A Associação dos Comitês Femininos da Copagril (ACFC) foi criada 

em 02 de julho de 1997, sendo composta por 11 comitês que envolvem a 
participação de 380 mulheres.

Entre os objetivos estão a formação de liderança feminina, oportuni-
zando às mulheres uma participação mais ativa na vida da cooperativa; 
integração, o cultivo de novas amizades e a melhoria da qualidade de vida 
particular e familiar; desenvolvimento pessoal, social, cultural, econômico, 
desportivo e outros que correspondam aos interesses da associação e dos 
clubes fi liados; e a capacitação para que possam contribuir no desenvolvi-
mento das ações na propriedade.

Inúmeras atividades são realizadas pela ACFC, como o treinamento de 
lideranças, encontro anual das mulheres, olimpíadas internas, concurso 
culinário a cada dois anos com a edição do livro de receitas, intercâmbio 
entre cooperativas e ações sociais para diversas entidades.

Sinônimo de referência, cooperativas de todo o país regularmente visi-
tam a Copagril para conhecer como é estruturado e como são desenvolvidas 
as atividades com jovens e mulheres.

Divulgação/Copagril
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lcançar crescimento sustentá-
vel e eficiência com inovação 
são características de uma 
gestão moderna, que visa mais 

competitividade e melhores resultados. E 
é isso que a Copagril busca com o projeto 
Rota 50, lançado em agosto de 2017.

O slogan faz uma referência ao ca-
minho que a cooperativa de Marechal 
Cândido Rondon pretende percorrer até 
comemorar seus 50 anos de fundação, em 
2020. “Estamos trabalhando no planeja-
mento estratégico e já definimos metas 
que são desenvolvimento, sustentabilida-
de e resultados que queremos alcançar até 
2020”, comenta o diretor vice-presidente 
Elói Darci Podkowa. 

De acordo com ele, um dos principais 
objetivos é elevar o faturamento e o resul-
tado da Copagril. “Ano a ano a Copagril 
projeta um crescimento e oportuniza aos 
associados novos negócios e rendas em 
suas atividades. Para que isso aconteça 
precisamos ampliar alguns negócios e 
continuar a incentivar a diversificação 
das atividades. Só assim poderemos 
conquistar o que projetamos”, menciona.

O dirigente diz que a cooperativa 
pretende ampliar os trabalhos em seus 
vários segmentos e, para tanto, conta 
com a cooperação de seus associados e 
funcionários. “Todos os nossos associa-
dos e colaboradores já conhecem o Rota 
50”, declara.

Slogan do projeto faz referência ao caminho que a cooperativa pretende 
percorrer até comemorar seus 50 anos de fundação

Copagril
no rumo da Rota 50

A
A Copagril está traçando 

estratégias para alcançar 
uma gestão ainda mais 

efi ciente. Estamos elaborando 
planejamentos estratégicos 

para que em 2020 alcancemos 
os resultados planejados”
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Entre as muitas novidades que 
serão disponibilizadas aos pro-
dutores rurais durante o Dia 
de Campo Copagril, que será 

realizado em 10 e 11 de janeiro, destaque 
para os segmentos de híbridos e cultivares, 
com as análises dessas variedades para que o 
agricultor obtenha maior êxito na lavoura, a 
partir da diversifi cação por meio da avicultura, 
bovinocultura de leite, suinocultura e pisci-
cultura, esta última que vem conquistando 
espaço em Marechal Cândido Rondon e em 
toda a área de ação da cooperativa. Ou seja, o 
objetivo é incentivar a evolução nos segmentos 
de atuação do homem do campo.

Uma das iniciativas estimuladas pela Co-
pagril é o Programa Produtividade 100 Sacas, 
oferecido ao quadro de associados e clientes 
em sua área de ação no Oeste do Paraná e 
Sul do Mato Grosso do Sul. Por meio dele 
são disponibilizadas todas as ferramentas e 
inovações para alcançar 100 sacas por hectare 
na cultura da soja.

DIAGNÓSTICO
“O produtor que adere precisa ter paciên-

cia, pois se deve dar um passo de cada vez. O 
programa inicia com um diagnóstico preciso 

SEGMENTOS
Na avicultura e suinocultura 

o associado ou interessado terá 
acesso a equipamentos de úl-
tima geração, bem como todas 
as ferramentas indispensáveis 
quando se refere a novidades 
para que o agricultor ingresse 
em novos setores e tenha me-
lhores resultados.

Em se tratando de bovino-
cultura de leite a cooperativa 
se aprofunda um pouco mais. 
Além de ordenhadeira, medi-
camentos e equipamentos, a 
Copagril oferece animais de 
última geração, como novilhas 
prenhas de alta genética a se-
rem vendidas.

“A piscicultura surge como 
demonstração. Ela não está 
com fomento e com o projeto 
todo montado, mas a gente tra-
balha no conceito. Nós preten-
demos incentivar o associado 
a ingressar neste segmento”, 
salienta o médico veterinário.

Produtores rurais associados e interessados têm acesso a ferramentas indispensáveis para obter melhor 
rendimento na lavoura e na pecuária

Evolução aliada à tecnologia em 
híbridos, pesquisa e diversificação

Responsável pela Estação Experimental, 
Darci Sonego: “Embora avalie em torno de 50 
variedades de soja, a Copagril trabalha com 
no máximo 20 em nível comercial, uma vez 

que são utilizadas as variedades que mais se 
adaptam à região e tendem a gerar melhor 

desempenho em uma mesma área”

Engenheiro agrônomo Paulo Brunetto: 
“O Programa 100 Sacas por Hectare 

inicia com um diagnóstico preciso da 
fertilidade e estrutura do solo seguido de 
acompanhamento técnico em manejo do 

plantio até a colheita, disponibilizando as 
mais avançadas tecnologias”

Médico veterinário Adrian 
Fernandes: “A pecuária foi 
oferecida como alternativa 

justamente pela característica de 
pequenas e médias propriedades 

na nossa região, de modo 
que existe para estimular o 

desenvolvimento econômico”

salienta o médico veterinário.

da fertilidade e estrutura do solo seguido de 
acompanhamento técnico em manejo do 
plantio até a colheita, disponibilizando as 
mais avançadas tecnologias de produção”, 
ressalta o engenheiro agrônomo da Copagril, 
Paulo Brunetto.

Ele diz que ao aderir o agricultor precisa 
entender que trata-se de um processo de 
contínua evolução no manejo da lavoura, 
envolvendo clima, nutrientes, produtividade 
do solo e potencial genético, o que exige profi s-
sionalização e adoção das inovações, tudo de 
maneira conjunta. “Em um cenário econômico 
globalizado e de alta competitividade, a busca 
por maior efi ciência na produção agrícola tem 
sido uma constante dos setores envolvidos na 
cadeia produtiva”, enaltece.

Outro projeto oferecido aos associados é 
o ProSolo Copagril, que trata da correção e 
adubação de solo.

ANÁLISE
O trabalho de análise e validação das 

cultivares e dos híbridos cabe à Estação Ex-
perimental, cuja área soma 15 alqueires e tem 
como responsável o profi ssional Darci Sonego. 
“Embora avalie em torno de 50 variedades de 
soja, a Copagril trabalha com no máximo 20 
em nível comercial, uma vez que são utilizadas 
as variedades que mais se adaptam à região e 
tendem a gerar melhor desempenho em uma 
mesma área produtiva. Isso ocorre por ser 
necessário evoluir ano a ano para colher mais 
no mesmo espaço”, expõe Sonego.

Ele comenta que no inverno o trigo passa 
a ser testado, além de variedades no milho 
primeira e segunda safra. “O milho segunda 
safra predomina com 90% das lavouras, su-
perando o índice de 300 sacas por alqueire. 
Isso ocorre porque o consumo está muito alto 
em toda a região”, menciona.

Já nos produtos químicos, segundo So-
nego, a atribuição da cooperativa é testar as 
variedades de herbicida, fungicida e o protetor 
de molécula do fungicida, objetivando impe-
dir que as doenças resistam e danifi quem as 
lavouras.

Outra tecnologia está disponível à pecuá-
ria, agora através das pastagens. “Nós busca-

mos informações em diversos locais do país 
sobre tudo o que a pecuária necessita, além 
de procurar trazer toda tecnologia a serviço 
do produtor”, evidencia.

DIVERSIFICAÇÃO
A diversifi cação, garante o médico vete-

rinário Adrian Fernandes, torna-se aliada 
do produtor caso o solo não proporcione o 
rendimento almejado. Nesse contexto, relata, 
a pecuária desempenha papel importante, 
através da avicultura, bovinocultura de 
leite, suinocultura e mais recentemente a 
piscicultura, que tem conquistado adeptos. 
“A pecuária foi oferecida como alternativa 
justamente pela característica de pequenas e 
médias propriedades na nossa região, de modo 
que existe para estimular o desenvolvimento 
econômico do produtor”, pontua.

Todo este portfolio será demonstrado no 
Dia de Campo Copagril para que o associado 
se interesse pela diversifi cação e aquele que 
já atua na área busque fontes de informação 
e inovação para aprimorar os seus conheci-
mentos. “A Copagril oferece conhecimento e 
toda tecnologia para o integrado se tornar um 
grande produtor”, enfatiza Fernandes.

Fo
to

s:
 J

on
i L

an
g/

O
P

09Show do Agronegócio - Janeiro/2018

GRANJAS
Nas áreas de avicultura e suinocultura, a 

Copagril apresentará no Dia de Campo uma 
réplica de uma granja, em que o público visi-
tante terá condições de visualizar in loco um 
modelo de estrutura contendo equipamentos 
voltados para nutrição e ambiência. “Na 
nossa Central de Automação e Climatização 
para Aves e Suínos, os visitantes têm condi-
ções de conferir comedouros e bebedouros 
automáticos, lâmpadas, placas evaporativas 
e exaustores, assim como podem obter mais 
informações sobre inlets, painéis controlado-
res, equipamentos para limpeza e desinfecção 
de granjas e outros”, informa Primon.

Os Fomentos também terão exposição 
das linhas de Rações Copagril no Pavilhão 
de Expositores, que são produtos voltados 
para bovinos, suínos, aves e peixes.

PECUÁRIA
O Fomento Leite da Copagril marcará 

presença com a demonstração de parcelas de 
cultivo com mais de 20 espécies de pastagens, 
milheto e sorgo. Também haverá novilhas 
holandesas e jersey prenhes à venda no Dia 
de Campo, sendo que a Copagril oferecerá 
uma oportunidade especial aos produtores 
que entregam leite para a cooperativa: a 
possibilidade de obter financiamento dos 
animais em até 24 vezes.

PROGRAMAÇÃO
A programação do Dia de Campo terá iní-

cio às 08 horas do dia 10 (quarta-feira), com 
café da manhã para recepção aos visitantes. 

A abertura para visitação aos estandes está 
marcada para as 08h30. A programação do 
primeiro dia será estendida até 20 horas, 
proporcionando horário estendido para o 
público prestigiar as atrações.

No segundo dia do evento também haverá 
café da manhã às 08 horas e abertura para 
visitação às 08h30. O encerramento da feira 
está marcado para as 18 horas da quinta-feira.

APERFEIÇOAMENTO
Primon ressalta que o Dia de Campo é 

apenas um dos diversos eventos e cursos pro-
movidos pela Copagril ao longo do ano, sendo 
que há vários outros. “A cooperativa sempre 
oferece oportunidade para os associados sa-
berem cada vez mais sobre as atividades que 
desenvolvem no campo, a partir da realização 
de seminários e treinamentos voltados para 
o aperfeiçoamento constante das práticas 
rurais, visando a melhoria de resultados para 
o produtor”, salienta. 

SOCIAL
Outro ponto forte da Copagril, conforme o ge-

rente, é o trabalho social realizado pela cooperativa, 
por intermédio dos comitês femininos e de jovens, 
assim como a partir do programa Cooperjovem, em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
do Cooperativismo (Sescoop/PR). “Nós desenvol-
vemos um trabalho contínuo com as famílias dos 
nossos cooperados, envolvendo as mulheres e os 
jovens em atividades solidárias, recreativas, espor-
tivas e treinamentos que visam o desenvolvimento 
pessoal, profi ssional e a sucessão familiar na pro-
priedade rural”, expõe Primon. Já o Cooperjovem 
é um programa em que se prepara os professores 
para realizarem projetos cooperativos nas escolas 
municipais, envolvendo centenas de crianças. 

A cooperativa ainda é parceira em vários pro-
jetos de outras instituições, entidades, empresas 
e associações comerciais da sua área de ação. 
“Seguramente podemos afi rmar que a Copagril 
desempenha seu papel social nas comunidades 
onde está inserida”, fi naliza Primon.

Contaremos com a participação de em 
torno de 150 empresas parceiras, dos 

segmentos de sementes e agroquímicos, 
maquinários e implementos agrícolas, 
instituições fi nanceiras e educacionais, 

dentre outros expositores
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“Uma grandiosa exposição e feira a céu aberto, o Dia de Campo 
Copagril é uma importante vitrine do agronegócio”. A de-
claração é do gerente da Divisão Pecuária da cooperativa, 
Enoir José Primon, sobre o maior evento da Copagril, que 

acontece nos dias 10 e 11 de janeiro, na Estação Experimental, em Marechal 
Cândido Rondon.

De acordo com ele, nessa vitrine a Copagril e as empresas parceiras demons-
tram ao público as melhores tecnologias voltadas para a agricultura e pecuária, 
permitindo que os visitantes tenham acesso à informação, produtos e serviços 
que possibilitem a modernização das atividades rurais. “Contaremos com a par-
ticipação de em torno de 150 empresas parceiras, dos segmentos de sementes e 
agroquímicos, maquinários e implementos agrícolas, instituições fi nanceiras e 
educacionais, dentre outros expositores”, menciona Primon.

DIVERSIFICAÇÃO
Segundo o gerente, o Dia de Campo está em consonância com o que preco-

niza o Planejamento Estratégico da Copagril, intitulado Rota 50, e que institui 
como uma das ações prioritárias oferecer condições para que os associados da 
cooperativa possam diversifi car suas atividades, visando a viabilidade econômica 
da propriedade rural, assim como favorecendo o processo de sucessão familiar. 
“O nosso evento é aberto ao público em geral, mas temos uma atenção especial 
voltada a atender os interesses dos nossos associados, pois eles são a razão de 
existir da nossa cooperativa”, enfatiza Primon.

AGRICULTURA
O setor agronômico da Copagril preparou para demonstração ao público 

ensaios de cerca de 55 variedades de soja e em torno de 60 híbridos de milho 
cultivados na estação experimental em diferentes espaçamentos e biotecnologias 
para permitir a comparação e análise do comportamento das plantas, visando que 
os produtores possam planejar com maior segurança a cultivar a ser implantada 
em suas respectivas lavouras para obter boas produtividades.

Visitantes poderão conhecer as melhores tecnologias 
voltadas para a agricultura e pecuária

“O Dia de Campo Copagril é 
uma vitrine do agronegócio”,
destaca Primon

Gerente da Divisão 
Agrícola e Pecuária da 

Copagril, Enoir Primon: 
“Nosso evento é aberto 

ao público em geral, 
mas temos uma atenção 

especial voltada a atender 
os interesses dos nossos 

associados, pois eles são a 
razão de existir da nossa 

cooperativa”

Divulgação
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“A Sicredi Aliança PR/SP sur-
giu dentro da Copagril. Estamos 
juntos neste evento por também 
acreditar no potencial agrícola e 
pecuário da região. Praticamente 100% 
dos associados da Copagril são também associados do Sicredi. 
Estes associados buscam conhecer as novidades e as tecnologias 
apresentadas no Dia de Campo para aprimorar as suas ativi-
dades e nós nos apresentamos como parceiros para fi nanciar 
as necessidades dos produtores através das linhas de crédito.

Como somos uma instituição feita por pessoas e para 
pessoas, quem passar pelo estande do Sicredi será muito bem 
recebido. Os gerentes das carteiras voltadas ao agronegócio e 
os gerentes das agências estarão à disposição para oferecer aos 
visitantes consultoria fi nanceira. Será uma oportunidade para 
esclarecer dúvidas sobre fi nanciamentos, prazo, taxas, linhas, 
documentação, entre outros. Além disso, o nosso estande é um 
local de encontro para as famílias e quem passar por lá poderá 
participar de atividades e ganhar brindes.

De 1985 até 2003 praticamente 100% dos associados da 
Sicredi Aliança PR/SP eram agricultores. Temos uma atenção 
especial ao produtor rural, já que ele responde por mais de 30% 
do volume de negócios da nossa cooperativa, sem contar que 
a agricultura é a atividade econômica que mais gera receita e 
PIB em Marechal Cândido Rondon e nas demais cidades onde o 
Sicredi está presente. As nossas agências possuem um ambiente 
especial para o atendimento agro, com pessoas capacitadas para 
atender com todo o conhecimento técnico necessário”.

“Participamos tradicionalmente do Dia de Campo 
Copagril para receber os agricultores da região e apresentar 
lançamentos em híbridos e novas tecnologias capazes de 
aumentar a produtividade e a renda do agricultor. Nossa 
participação no evento é estratégica, uma vez que o Oeste do 
Paraná é uma região de alta produtividade, cujos agricultores 
buscam sempre os melhores produtos e soluções para suas 
lavouras. Pensando nisso, também investimos este ano em 
um estande ainda melhor estruturado para oferecer mais 
conforto aos visitantes.

Nossos produtos são baseados no melhor da genética 
tropical, biotecnologia moderna e no controle rígido de 
qualidade de produção. Para esta edição do Dia de Campo 
Copagril trazemos os híbridos de nosso portfólio mais bem 
adaptados ao Oeste paranaense para produção de grãos e 
silagem de alta qualidade.

Nossos visitantes irão observar, por exemplo, os re-
sultados do MG580, do MG600 e do 30A37, híbrido que é 
tricampeão de vendas na safrinha. Essa liderança comer-
cial é, sem dúvida, resultado de sua estabilidade produtiva 

que conquistou a confi ança do 
produtor.

Também vamos apre-
sentar características e 
resultados da tecnologia 
Powecore no controle 
das principais pragas 
do milho e no manejo de 
herbicidas, bem como as 

vantagens do tratamento 
de sementes industrial 

para a produtividade da la-
voura”.

Para eles, ser parceiro da Copagril e participar do Dia de Campo da cooperativa é 
uma satisfação, podendo contribuir na apresentação de novidades tecnológicas 
e tendências do setor do agronegócio em nível nacional e internacional

Com a palavra, 
os expositores

Demonstração de ensaios de diferentes varieda-
des de soja e híbridos de milho, exposição de 
máquinas e implementos agrícolas e ainda a 

participação de empresas de sementes e agroquímicos, 
parceiras da Copagril, que apresentam os portfólios de 

produtos e serviços, compõem a programação do Dia de 
Campo da Copagril 2018.

Para os expositores, o evento é hoje uma vitrine do 
agronegócio, trazendo novidades tecnológicas e tendên-
cias do setor a nível nacional e internacional. Confi ra:

Diretor executivo 
da Sicredi Aliança 
PR/SP, Fernando 
Barros Fenner:

Gerente de marketing da 
Morgan Sementes, Diogenes 
Panchoni:

Gerente de contas 
da Nutron, Carlos 
Alessandro Guideli:

“O Dia de Campo Copagril se 
configura como uma vitrine para 
as novidades que permeiam o setor 
do agronegócio paranaense. Diante 
disso, é importante estar presente 
nessa maior amostra de produtos 
e soluções que a Copagril, uma das 
maiores cooperativas do Paraná, faz 
aos seus associados e clientes. 

Nos dois dias de evento vamos 
apresentar novidades no segmento 
de suínos, como o fortalecimento 
da Solução Utmost/PorkMax, mo-
delo matemático de determinação 
da performance dos animais em 
terminação conforme a estratégia 
do cliente. No seguimento de bo-
vinos de leite, apresentaremos a 
soluções para o verão Nutron, que 
consiste em um programa alimentar 
com aditivos que evitam o estresse 
calórico, melhorando a performance 
reprodutiva e produtiva do rebanho, 
evitando os prejuízos causados pelas 
altas temperaturas no verão”.

juntos neste evento por também 
acreditar no potencial agrícola e 
pecuário da região. Praticamente 100% 

Copagril para receber os agricultores da região e apresentar 
lançamentos em híbridos e novas tecnologias capazes de 
aumentar a produtividade e a renda do agricultor. Nossa 
participação no evento é estratégica, uma vez que o Oeste do 
Paraná é uma região de alta produtividade, cujos agricultores 
buscam sempre os melhores produtos e soluções para suas 
lavouras. Pensando nisso, também investimos este ano em 

cial é, sem dúvida, resultado de sua estabilidade produtiva 
que conquistou a confi ança do 

produtor.

sentar características e 
resultados da tecnologia 

vantagens do tratamento 
de sementes industrial 

para a produtividade da la-
voura”.

“O DIA DE CAMPO DA 

COPAGRIL FORTALECE 

AINDA MAIS A RELAÇÃO 

DE COOPERATIVISMO 

NO OESTE, QUE É UM DOS 

PILARES QUE SUSTENTA 

A ECONOMIA DA REGIÃO
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Difundindo conhecimentos
A Copagril começa o ano mais uma vez em alto estilo. Nos dias 

10 e 11 de janeiro realiza o Dia de Campo, o maior evento   
 anual promovido pela cooperativa.

Os organizadores costumam denominá-lo de “vitrine do agrone-
gócio”, e com toda razão. O Dia de Campo é uma grande exposição a 
céu aberto e apresenta aos associados da Copagril e visitantes o que 
há de mais moderno para o campo, além de tendências nacionais e 
internacionais. 

As tecnologias encontradas em qualquer parte do 
Brasil podem ser conferidas na Estação Experimen-
tal da cooperativa ao longo destes dois dias, onde 
os produtores terão a oportunidade de conhecer 
muitas variedades e híbridos para cultivar em suas 
lavouras, já testados levando em conta o solo e o 
clima da região, em busca de melhores resultados. 

Neste ano, o evento contará com a participação 
de aproximadamente 150 empresas parceiras, que 
irão expor seus produtos e serviços, abrangendo 
sementes e agroquímicos, itens para pecuária, 
instituições fi nanceiras, educacionais, exposição 
de máquinas e implementos agrícolas, entre ou-
tros. À demonstração do público haverá cerca de 
55 variedades de soja, em torno de 60 híbridos de 
milho e mais de 20 espécies de pastagens.

Serão diferentes atrações, promoções especiais 
e muitas oportunidades para os visitantes concre-
tizarem bons negócios. Tudo pensado com muita 
antecedência, preparado com muito afi nco e bastante organização, 
afi nal, o produtor rural merece essa atenção. Aliás, é por ele que o Oeste 
do Paraná é uma das regiões mais produtivas do país. 

Todo o olhar dispensado ao agricultor é válido. Até porque se a Co-
pagril pretende crescer, ampliar números, melhorar o faturamento, 
diversifi car as atividades e alcançar maior efi ciência, ela precisa forta-

lecer e consolidar ainda mais a sua área de atuação e criar um elo cada 
vez mais forte com o associado, fi delizando-o à cooperativa. 

Tanto que o Dia de Campo está em consonância com o que preconiza 
o Rota 50, um planejamento da cooperativa que institui como uma das 
ações prioritárias oferecer condições para que os associados possam 
diversifi car as suas atividades, visando a viabilidade econômica da 
propriedade rural, assim como favorecendo o processo de sucessão 

familiar.
Então, é uma via de mão dupla, é “plantar para 

colher”. Ganha o produtor, ganha a Copagril.
Por sinal, a contribuição das cooperativas no 

desenvolvimento das comunidades é muito ex-
pressiva, uma vez que nos municípios onde estão 
presentes são as maiores empresas. Por essas e 
outras o sistema cooperativista cresce de vento 
em popa. A Copagril, por exemplo, em 47 anos de 
atuação, expandiu a sua área de atuação para dez 
municípios do Oeste paranaense e mais três do 
Mato Grosso do Sul, somando 5,2 mil associados 
e gerando 3.115 postos de trabalho.

Elencar metas para concretizar objetivos é de 
suma importância. Parcerias sólidas e eventos 
signifi cativos contribuem muito neste sentido. 
Por essas e outras que o Dia de Campo Copagril é 
muito bem-vindo todos os anos. Ele promove a co-
municação entre produtores rurais, pesquisadores, 
profi ssionais do agronegócio e empresas. Agrega 

conhecimento. Cria condições e oportunidades de planejamento de safras 
e alternativas mais sustentáveis, permitindo aumentar a rentabilidade 
e a produtividade, fortalecendo, automaticamente, a agricultura.

Com mais efi ciência no campo, melhores serão os resultados. O 
caminho é este. E que venham muitos e muitos dias de campo. A co-
munidade e o agronegócio agradecem!

O Dia de Campo Copagril 
é muito bem-vindo 
todos os anos. Ele 

promove a comunicação 
entre produtores 

rurais, pesquisadores, 
profissionais do 

agronegócio e empresas. 
Agrega conhecimento e 

cria condições e 
oportunidades de 

planejamento de safras 
e alternativas mais 

sustentáveis
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“Há vários anos a Trevisan participa do Dia 
de Campo, sempre em parceria com a Copagril, 
que abre suas portas para demonstrarmos 
nossas linhas de produtos. É um evento muito 
importante porque assim conseguimos ter contato 
direto com o agricultor, explicando o funcionamento 
de produtos e também conhecendo problemas que 
eles ainda enfrentam no campo e que a solução atual não 
é tão viável, assim podemos sempre inovar e atender às expectativas dos clientes.

A Trevisan possui uma linha completa para a piscicultura, atendendo neces-
sidades desde aeração, alimentação, transporte até incubação, além da linha 
agrícola, que compõe o tratador e misturador de sementes mais ágil do mercado, 
carretas plataformas, plantadeiras de mandioca, caixa distribuidora de grãos, entre 
outros produtos que os visitantes poderão conhecer passando por nosso estande”.

“Vamos expor no Dia de Campo pelo ter-
ceiro ano consecutivo e hoje ele representa 
uma vitrine que reúne milhares de pessoas e 
diversas outras empresas. Em função dessa 
grandiosidade da cooperativa e também do 
fl uxo de pessoas dos mais diversos lugares 

ao longo dos dois dias evento, é muito gratifi -
cante para a empresa apresentar seu trabalho. 

Para nós interessa muito, principalmente porque 
além de vender palanques para cercas, coberturas 

de pomares e outras funções, também vamos colocar 
no mercado uma novidade que é o carvão, subproduto da lenha Malbec. Vamos lan-
çar a novidade no evento e logo na sequência o produto será colocado à venda nos 
mercados e comércios. Como o Dia de Campo é regional e temos esse interesse em 
entrar no mercado, o evento é a oportunidade certa. 

Hoje nossa sede é em Santa Catarina, mas temos representantes em Marechal 
Rondon, dentre eles a própria Copagril. Por isso, durante todo o evento vamos oferecer 
nossos produtos com preços promocionais, comercializados no nosso próprio estande”. 

“O Dia de Campo da Copagril fortalece 
ainda mais a relação de cooperativismo 
na região Oeste, que é um dos pilares que 
sustenta a nossa economia. O sistema 
cooperativista é muito forte e nós, enquanto 
empresa, valorizamos muito o evento. Nele 
podemos mostrar para o público um pouco 
do nosso foco de trabalho, que é a nutrição 
de suínos, bovinos e aves, a partir do aporte 
que temos junto à Copagril. Hoje a Agroceres é um 
grupo constituído por cinco empresas, nos segmentos 
de genética e nutrição, nutrição animal, sementes de milho e sorgo, proteção de 
cultivos e palmitos cultivados.

Dessa forma, estar no evento e receber os produtores é fundamental para a di-
vulgação do nosso trabalho, que é o de vendas. No dia a dia buscamos construir as 
nossas relações, principalmente indo até o produtor, mas no evento conseguimos fazer 
muitas vezes um convite para que ele venha conhecer um pouco do nosso trabalho.

Por isso, em meio aos produtores, todo mundo acaba nos conhecendo, porém 
há aquele público que não é produtor, então também é uma oportunidade para 
chegarmos até essas pessoas. Pensando nisso também resolvemos investir num 
espaço maior para privilegiar os produtores e a própria Copagril”.

“A Gamma Ferramentas completa em 2018 cinco anos 
de atuação no Brasil e é sempre muito bom prestigiar um 
evento tão notável para a nossa região e de um forte par-
ceiro como a Copagril. Nos apresentar aos visitantes da 
feira é a forma com que a Gamma, mesmo com somente 
cinco anos de atuação, seja tão conhecida.

Dinamismo, solidez e capacidade de gestão são os 
valores com os quais a Gamma distribui e garante sua 

linha de máquinas e ferramentas no Brasil. Estes atributos, 
somados à qualidade e à confi abilidade, levam os produtos 

a serem a marca preferida de quem busca excelência em fer-
ramentas elétricas e a combustão. Com produtos industrializados 

nas mais avançadas plantas de produção mundial, a empresa imprime 
sua marca a equipamentos de qualidade técnica superior e tecnologia de última geração. 
Assim, ao longo de todo o evento estaremos expondo máquinas de solda, geradores, bombas 
d’água, ferramentas elétricas e de bancada e muitas outras opções. Além disso, a partir 
deste ano, as Lojas Agropecuárias Copagril também contarão com novidades no mix de 
produtos Gamma, assim como eventos e demonstrações dos mesmos”. 

“O evento hoje é um reforço da parceria com a 
Copagril, que já se estende há mais de 12 anos. O 
público que vem ao Dia de Campo é o nosso públi-
co-alvo, que são produtores de leite e suínos. Além 
disso, temos a oportunidade de ter um contato maior 

e mais direto com a própria cooperativa, fazendo 
um intercâmbio com a exposição de novos produtos, 

lançamentos e promoções. 
Nesta edição em específi co nós apresentaremos a nova 

logo internacional da Nutrifarma, então o estande vai estar de 
cara nova para receber os produtores e visitantes, expondo os diferentes programas de 
trabalho em nível internacional que estamos desenvolvendo. Nosso foco é atender o pro-
dutor de leite, o avicultor e o suinocultor, além de prestigiar também um grande cliente, 
que é a Copagril. O Dia de Campo é uma oportunidade para divulgarmos um pouco do 
trabalho da nossa empresa, que está no Brasil desde 2000. Por ser um evento que reúne 
milhares de pessoas, é também um cartão postal para a Nutrifarma”. 

“Para nós, da Vitamix, é sempre bom participar 
de um evento que nos últimos anos vem crescendo e 
reunindo cada vez mais produtores. As empresas a 
cada ano buscam trazer novas tecnologias em todos os 
segmentos, por isso é importante participar do Dia de 
Campo e estar ao lado da Copagril e seus associados.

A Vitamix vai completar em 2018 20 anos no 
mercado de núcleos e premix e vamos trazer muitas 
novidades. Todo ano a empresa vem com lançamento de 
algum produto para entrar em outras áreas e segmentos da 
agropecuária. Neste ano, por exemplo, apresentaremos amostras 
de um novo produto, um pó secante com a fi nalidade de secar os leitões, fa-
zendo com que eles comecem a amamentação o quanto antes”.

Engenheiro mecânico da 
Trevisan Equipamentos 
Agroindustriais, Maurício 
Trevisan:

Proprietário da Madeira 
Tratada Malbec, Elói 
José Eckstein:

Representante comercial da 
Agroceres, Fernando Gavlik:

Representante regional da Gamma 
Ferramentas, Willian Arnhold:

Supervisor técnico comercial 
da Nutrifarma, Leandro 
Ricardo Vivian: 

Representante da Vitamix, 
Gilberto Toniazzo:

“Há vários anos a Trevisan participa do Dia 
de Campo, sempre em parceria com a Copagril, 
que abre suas portas para demonstrarmos 
nossas linhas de produtos. É um evento muito 
importante porque assim conseguimos ter contato 
direto com o agricultor, explicando o funcionamento 
de produtos e também conhecendo problemas que 
eles ainda enfrentam no campo e que a solução atual não 

27Show do Agronegócio - Janeiro/2018

“Para nós, da Vitamix, é sempre bom participar 
de um evento que nos últimos anos vem crescendo e 
reunindo cada vez mais produtores. As empresas a 
cada ano buscam trazer novas tecnologias em todos os 
segmentos, por isso é importante participar do Dia de 
Campo e estar ao lado da Copagril e seus associados.

A Vitamix vai completar em 2018 20 anos no 
mercado de núcleos e premix e vamos trazer muitas 
novidades. Todo ano a empresa vem com lançamento de 
algum produto para entrar em outras áreas e segmentos da 

disso, temos a oportunidade de ter um contato maior 
e mais direto com a própria cooperativa, fazendo 

um intercâmbio com a exposição de novos produtos, 
lançamentos e promoções. 
Nesta edição em específi co nós apresentaremos a nova 

logo internacional da Nutrifarma, então o estande vai estar de 

de atuação no Brasil e é sempre muito bom prestigiar um 
evento tão notável para a nossa região e de um forte par-

valores com os quais a Gamma distribui e garante sua 
linha de máquinas e ferramentas no Brasil. Estes atributos, 

somados à qualidade e à confi abilidade, levam os produtos 
a serem a marca preferida de quem busca excelência em fer-

ramentas elétricas e a combustão. Com produtos industrializados 
nas mais avançadas plantas de produção mundial, a empresa imprime 

Representante regional da Gamma 
Ferramentas, Willian Arnhold:

podemos mostrar para o público um pouco 
do nosso foco de trabalho, que é a nutrição 
de suínos, bovinos e aves, a partir do aporte 
que temos junto à Copagril. Hoje a Agroceres é um 
grupo constituído por cinco empresas, nos segmentos 

Representante comercial da 
Agroceres, Fernando Gavlik:

ceiro ano consecutivo e hoje ele representa 
uma vitrine que reúne milhares de pessoas e 
diversas outras empresas. Em função dessa 
grandiosidade da cooperativa e também do 
fl uxo de pessoas dos mais diversos lugares 

ao longo dos dois dias evento, é muito gratifi -
cante para a empresa apresentar seu trabalho. 

Para nós interessa muito, principalmente porque 
além de vender palanques para cercas, coberturas 

de pomares e outras funções, também vamos colocar 
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Assim como no 
meio urbano, 
a inovação no 

meio rural está em constante 
evolução e foi por meio da 

tecnologia que a gestão das 
atividades nas propriedades 

fi cou mais precisa. Ações que 
antes demandavam de tempo, 

deslocamento e recursos hoje se 
transformaram em um infi nito 

cenário de opções dispostas na tela 
de um celular, na palma da mão do 

agricultor.  
Foi justamente para aproximar 

o associado da cooperativa e facilitar 
seu acesso às informações neces-

sárias para as atividades no campo que a 
Copagril desenvolveu e lançou, em julho 

deste ano, o aplicativo Copagril.
De acordo com o assessor de Marke-

ting, Comunicação e Cooperativismo, 
Júnior Paulinho Niszczak, o app fornece aos 

associados e clientes da cooperativa infor-
mações completas sobre a empresa, notícias, 

previsão do tempo, cotações em tempo real, 
além de todas as ofertas das lojas agropecuá-

rias, supermercados e postos de combustíveis 
da Copagril. 

A ferramenta está disponível gratuitamente 
tanto na Play Store para dispositivos com sistema 
Android, quanto na Apple Store para aparelhos 
com sistema IOS, e pode ser utilizada não só por 
associados, mas também por clientes que queiram 
acompanhar as informações da cooperativa. 

NOVIDADE
Na próxima etapa de atualização 

do aplicativo, que deverá ser disponi-
bilizada aos cooperados durante 2018, 
a principal novidade será o acompa-
nhamento pessoal da conta de cada 
associado por meio do app. “Cada 
cooperado terá um login e uma senha e 
poderá acompanhar toda sua parte de 
produção por meio do aplicativo, desde 
os fomentos de aves, suínos e leite, até 
chegar ao Departamento Agronômi-
co”, explica Niszczak. “Ele terá acesso 
a toda a negociação que tiver com a 
Copagril, desde a entrega de produtos, o 
recebimento, os detalhes da produção, 
da parte fi nanceira, o que tem a pagar 
e receber, tudo isso ele poderá acom-
panhar pelo aplicativo”, complementa.

A fi nalidade desta próxima etapa, 
diz, é aproximar ainda mais o cooperado 
da Copagril, mas sem que ele precise 
sair da propriedade. “Estamos preo-
cupados em acompanhar todas as ten-
dências e uma delas é que todos estão 
utilizando os meios digitais e o objetivo 
é fazer com que o produtor ganhe tempo 
acompanhando todas as suas transa-
ções com a cooperativa pelo celular. 
Que ele possa com isso ter um tempo 
maior na propriedade, se dedicando 
mais às atividades e, ao mesmo tempo, 
recebendo as informações necessárias 
pelo aplicativo”, enfatiza.

Nova atualização do aplicativo Copagril terá 
área pessoal de cada cooperado, permitindo 
que ele acesse, além das notícias, preços de 
commodities e previsão do tempo, informações 
da sua produção, pagamento e recebimento

aliada ao homem do campo
Tecnologia

Play Store

Baixe no
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