






Mais uma edição do Dia de Campo Copagril abre o 
calendário de eventos de 2020 da cooperativa ron-
donense. Neste ano, a data é ainda mais especial, 

já que a Copagril completa 50 anos de fundação. 
A Copagril é resultado da união de 

pequenos produtores da região Oeste do 
Paraná que, juntos, buscaram prosperar 
em torno das atividades do campo.

Meio século depois, a cooperativa, 
acompanhando as mudanças do mer-
cado do agronegócio, firmando negócios 
e agregando tecnologia aos serviços 
prestados, reúne 5.268 produtores rurais 
cooperados em 11 municípios no Paraná 
e quatro no Mato Grosso do Sul, além 
de ultrapassar as fronteiras brasileiras 
e exportar seus produtos para mais de 
50 países.  

Desde sua fundação, em 09 de agosto 
de 1970, a cooperativa atua para que o 
agricultor tenha sucesso nas atividades desenvolvidas no 
campo, com possibilidade de aumento de produtividade e 
rentabilidade. 

Mais do que criar riquezas para quem mora no interior, nos 
municípios onde atua também é a grande responsável pelo de-

senvolvimento, gerando oportunidades de emprego, aumento 
da renda da população e na arrecadação de impostos. 

São 3.376 colaboradores que atuam em lojas agropecuárias, 
unidades de recebimento de grãos, fábricas de rações, supermer-

cados, postos de combustíveis, na Unidade 
Industrial de Aves, no Núcleo de Recria de 
Matrizes e Produção de Ovos Férteis, trans-
portadora, loja de máquinas e implementos 
agrícolas e na Estação Experimental. 

Esta última é o palco do evento de re-
ferência quando o tema é agronegócio na 
microrregião Oeste. Durante dois dias, pro-
dutores rurais, pesquisadores, estudantes e a 
comunidade têm a oportunidade de conferir 
ensaios de diferentes variedades de soja e hí-
bridos de milho, projetos de seguro agrícola, 
conversar com representantes de empresas 
de sementes e agroquímicos, conhecer as 
mais avançadas inovações tecnológicas em 
máquinas e implementos, bem como para a 

produção, nutrição, manejo, sanidade e reprodução de suínos, 
gado leiteiro, aves e peixes. 

O Dia de Campo Copagril reúne o que há de melhor para agre-
gar conhecimento e alavancar a produção de seus associados, 
fundamentais para a manutenção da cooperativa. 

O Dia de Campo 
Copagril reúne o que 
há de melhor para 
agregar conhecimento 
e alavancar a produção 
de seus associados, 
fundamentais para 
a manutenção da 
cooperativa
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Criando riquezas e 
gerando desenvolvimento









A trajetória da Copagril teve início 
com a coragem de 29 homens que 
   decidiram se unir para que pudessem 

prosperar em torno das atividades do campo. O 
desenvolvimento da cooperativa foi uma dura 
batalha de décadas e sua modernização atual 
expande o nível de qualidade internacional de 
seus produtos. 

Uma cooperativa é formada assim, pela 
sociedade de pessoas, unidas pelo bem comum.

A FUNDAÇÃO
Em junho de 1970 aconteceu uma reunião de 

agricultores das regiões de Marechal Cândido 
Rondon, de Palotina e de Vila Nova (Toledo), 
onde inicialmente se verifi cou um forte desejo 
da união em torno de uma cooperativa na região 
Oeste do Paraná.

Cooperativa rondonense nasceu como 
Cooperativa Agrícola Mista Rondon

Na época de sua fundação, cooperativa ainda 
não tinha local próprio de armazenamento 

e a safra de trigo levou à necessidade da 
instalação de um armazém inflável

História de sucesso da cooperativa foi trilhada junto ao desenvolvimento de seus associados e dos municípios 
onde atua, buscando garantir a sustentabilidade de quem está no campo com refl exos para toda a sociedade

Nossos 50 anos: 

o valor está nas pessoas
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Debates ocorreram, com propostas dife-
rentes. 

No dia 09 de agosto de 1970, um domingo, no 
Clube Cantores Aliança, em Marechal Cândido 
Rondon, uma parte do antigo grupo, 29 homens, 
reuniu-se em Assembleia Geral de Constituição, 
sendo eles: Plinio Kleemann, Arlindo Alberto 
Lamb, Bruno Alcides Freitag, José Roberto Fei-
den, Henrique Frederico Halla, Ivo Hilário da 
Cunha, Helmuth Roesler, Almiro Bauermann, 
Estanislau Czycza, Simon Scherer, Conrado 
Bach, Seobaldo Prieznitz, Aldino Alfredo Schef-
fel, Eldor Egon Lamb, Guido Rockenbach, Sieg-
fried Carlos Graff , Reinwald Adolfo Procknow, 
Germano José Kuhn, Vicente Lauro Lang, Guido 
Porth, Arlindo Schwantes, Elmo Lauro Gall, Ercy 
Anelino Sturm, Ilmo Kopper, Alberto Dresch, 
Theodoro Konieczmiack, Artur João Thober, 
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A ação cooperativista da Copagril, nos 
últimos 50 anos, desenvolveu a comerciali-
zação e a proteção dos pequenos produtores 
através dos valores essenciais da colaboração 
e solidariedade. 

A cooperativa objetiva o sucesso de seus 
associados - sua maior riqueza, em suas ati-

vidades, bem como o desenvolvimento dos 
municípios em que atua, com base em um 
espírito de união entre seus membros. 

A cidade de Marechal Cândido Rondon, 
onde sua sede está localizada, deve à Copagril 
grande parte de seu próprio desenvolvimento 
e importância nacional.

SOLIDEZ

Colaboração: Elaine Cristina Senko Leme, escritora, historiadora e curadora 50 anos Copagril

Lauro Bruno Freitag e Harry Pydd. 
Todos eles, animados por um forte espírito de 

grupo, se encontraram decididos a fundar uma 
cooperativa, a Copagril - Cooperativa Agrícola 
Mista Rondon (hoje Cooperativa Agroindustrial 
Copagril) - tendo como missão a preservação dos 
agricultores locais. 

Na primeira assembleia foi aprovado o Esta-
tuto Social e eleita a primeira gestão (1970-1971), 
que teve Arlindo Alberto Lamb (presidente), 
Guido Alfredo Rockenbach (vice-presidente) e 
Plínio Kleemann (secretário). 

O PRIMEIRO ARMAZÉM
Nesse momento, ainda em julho de 1970, 

era época da safra de trigo e a cooperativa em 
fundação ainda não tinha local próprio de ar-
mazenamento. Diante disso, foi solicitada ajuda 
da Companhia Brasileira de Armazenamento 
(Cibrazem) para a instalação de um armazém 
infl ável. 

A Copagril funcionou inicialmente em prédio 

alugado na Rua Dom João 
VI, no centro de Marechal 
Rondon, onde eram rea-
lizadas as prestações de serviços no escritório, a 
recepção aos associados e a venda de insumos. 

PRESIDENTES
Enfrentando todas as difi culdades, a Copagril 

prosperou, consolidando-se. A gestão seguin-
te, de 1974 e de boa parte dos anos 1970, teve 
Leopoldo Piotrowski como presidente.

Nessa época, como proposta de sucesso para 
a integração de seus membros, houve a fundação 
da Associação dos Clubes de Jovens Cooperati-
vistas (ACJC), em 16 de março de 1977.

A história da Copagril deve muito às iniciativas 
do presidente seguinte, Alfredo Kunkel. Sob sua 
gestão, entre o fi nal dos anos 1970 e boa parte 
da década seguinte, foi criada a Transcopagril, 
uma subsidiária para o transporte de produtos 
da cooperativa.

Também foi estimulada a comunicação via 
rádio como meio de divulgação. No dia 06 de 
julho de 1985, outro momento importante: foi 
fundada a Cooperativa de Crédito Rural Copagril 
Ltda. (Credilago), hoje Sicredi Aliança PR/SP.

Em fi nais dos anos 1980 e início da década 
de 1990 Valter Vanzella assumiu a gestão, a qual 
manteve o espírito cooperativista, projetando 
para a Copagril a chamada “administração por 
resultados”. 

Digno de menção, nesse período a Associação 
de Comitês Jovens da Copagril (ACJC) foi funda-
da em 16 de março de 1977. Em 02 de julho do 
mesmo ano houve a fundação da Associação dos 
Comitês Femininos da Copagril (ACFC). 

Logo ao início dos anos 2000 a eleição da nova 
presidência colocou Ricardo Sílvio Chapla como 
gestor da cooperativa - atual presidente e o mais 
longínquo ocupando o cargo. 

INDUSTRIALIZAÇÃO
A Copagril moderniza-se, entrando em uma 

era marcada pela expansão das unidades tanto 
no Paraná quanto no Mato Grosso do Sul, do 
desenvolvimento industrial com a criação da 
Unidade Industrial de Aves (UIA) em 2005 e 
com a expansão de divisas ao entrar no mercado 
internacional.

Uma das primeiras edições da Assembleia Geral Ordinária para 
eleição da presidência na década de 1970

Em março de 1977 foi fundado o primeiro Clube de Jovens 
Cooperativistas (CJC) do Brasil, na Linha São José, em Quatro 

Pontes, denominado Ordem e Progresso. No mesmo ano 
foi criada a Associação dos Clubes de Jovens Cooperativistas 

(ACJC) para coordenar as atividades dos clubes

Industrialização e internacionalização 
da cooperativa deu um grande passo em 
janeiro de 2005, com a inauguração da 

Unidade Industrial de Aves 
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Cooperativa é uma forma de associação entre pessoas que tem 
como objetivo uma atividade comum e que seja trabalhada 
de forma a gerar benefícios iguais a todos os membros.

A união das pessoas é fator fundamental para o funcionamento de 
uma cooperativa e, ao longo dos 50 anos de caminhada da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, a solidez e a credibilidade da marca fizeram 
com que novos agricultores e pecuaristas se tornassem associados. 

Hoje, a Copagril soma mais de cinco mil produtores cooperados, 
que atuam tanto na lavoura, com o plantio de soja e milho, quanto 
em atividades pecuárias de suínos, frangos, bovinos e peixes. 

Por vocação principal, assim como as demais cooperativas 

agrícolas, a Copagril trabalha para melhorar a produtividade e ren-
tabilidade de seus associados, a fim de garantir a sustentabilidade 
de seus negócios. 

Para isso, oferece assessoria técnica, presta serviços para auxiliar 
nas atividades de plantio e criação de animais, atua no escoamento 
da produção e faz grandes negócios, inclusive na área da exportação 
- ações que individualmente os cooperados não teriam condições 
de realizar. 

É por isso que os associados da Copagril são enfáticos ao afirmar 
que sem a cooperativa o trabalho nas atividades rurais seria cercado 
de muitas dúvidas e incertezas.

“Sou filha de agricultores, então logo que 
minha família chegou em Marechal Cândido 
Rondon, em 1951, quando pude eu já comecei 
a acompanhar meu pai na lavoura. Depois que 
casamos, continuamos na atividade.

Foi depois do meu casamento que a Copagril 
foi fundada, então assim como meu pai, eu e 
meu marido também nos associamos. Eu sem-
pre quis acompanhá-lo para ficar por dentro 
de tudo que a cooperativa apresenta para nos 
auxiliar nas atividades. 

Eu me recordo de uma colheita de trigo, na 
década de 1970, poucos anos depois da fundação 
da Copagril, quando eles ainda estavam come-
çando, que choveu muito durante a colheita. 
Haviam poucas máquinas e as que tinham 
faziam a linha toda, então era muito mais de-
morado do que é hoje para descarregar e secar 
tudo. Foram vários dias com os caminhões na 
fila e o trigo começou a brotar na carroceria. 

Para não perder toda a produção, as carroce-
rias foram abertas e o trigo jogado no asfalto. 
Nós estávamos terminando de construir a 
nossa casa, só faltava pintar, então colocamos 
a nossa colheita dentro de todos os cômodos e 
todos os dias de manhã mexíamos com a pá. A 
Copagril foi secando as cargas de acordo com 
sua capacidade e fico imaginando se não tivesse 
a cooperativa. Teria sido muito pior, as perdas 
muito maiores, talvez até toda a produção.  

Por isso eu não me vejo trabalhando sem 
ser cooperada. Na questão de sementes, do 
que eu conheço, considero a Copagril uma 
das melhores fornecedoras. Eles têm todo o 
cuidado de indicar para o produtor somente 
aquilo que vai realmente dar certo. Eles são 
muito preocupados em nos auxiliar para que 
a gente possa continuar na atividade. 

Não me vejo trabalhando sem a Copagril de 
jeito nenhum”.

Agricultores cooperados da Copagril compartilham histórias e ressaltam a importância de manter 
a parceria com a cooperativa rondonense

Associados:
nossa maior riqueza 

LORE SCHROEDER: “NÃO ME VEJO TRABALHANDO 
SEM A COPAGRIL DE JEITO NENHUM”

Agricultores Lore e Beno Schroeder
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“Desde que vim do Rio Grande do 
Sul para Marechal Cândido Rondon 
trabalhei na roça, seguindo o que 
minha família já fazia. Quando co-
mecei a tocar as atividades, sempre 
trabalhamos com lavoura, mas, ao 
longo do tempo, fomos agregando 
as atividades pecuárias, então hoje 
trabalhamos com suínos e aves 
também. 

Acredito que sem a assistência 
da Copagril os momentos de decidir 
sobre qual outra atividade trabalhar, 
se ela vai dar certo dentro da nossa 
cadeia de produção, seria muito 
incerto. Talvez, se eu não fosse 
cooperado, teria só uma atividade. 

Na minha família, temos prati-
camente uma sucessão enquanto 
sócios da cooperativa. Meu pai era 
associado, eu quando comecei a 
tocar as atividades também me 
associei por incentivo dele e hoje 
meu filho que trabalha comigo, 
mas também tem um crechário 
sozinho, é sócio.

Para mim, é muito importante 
ter o acompanhamento da coopera-
tiva, poder contar com a assistência 
técnica e ter acesso às informações 
que eles apresentam no Dia de 
Campo e em outros eventos. Seria, 
sem dúvida, muito mais inseguro 
tomar decisões”.

“Meu pai comprou terras em Porto 
Mendes e viemos trabalhar aqui. 
Sempre atuamos só com lavoura e 
por um período não fomos associados 
da Copagril. 

Posso dizer que quando eu não era 
sócia, era bem mais complicado. Não 
tínhamos assistência técnica, então 
era feito tudo por conta, sem saber 
se estava sempre certo. Corríamos 
mais riscos. 

Depois que eu assumi os negócios, 
me associei. Agora sempre temos um 
agrônomo junto para nos auxiliar e 
dar mais segurança.

O Dia de Campo também é muito 
importante, porque podemos ver lá o 
que vai dar certo na nossa região. Não 
podemos arriscar porque qualquer 
erro que cometemos podemos botar 
todo o investimento a perder”.

“Meu pai foi um dos pri-
meiros moradores de São 
Roque e sempre trabalhou 
com a lavoura. Hoje eu dou 
continuidade ao trabalho 
dele e sigo plantando soja, 
milho e trigo em uma 
área pequena, para fazer 
a rotação de culturas. 

Sem a Copagril, acre-
dito que seria muito 
mais difícil de trabalhar 
e ter a produtividade que 
eu tenho. A assistência 
técnica é essencial, os técnicos 
estão sempre ao nosso lado, os 
eventos, como o Dia de Cam-
po e as palestras, são muito 
importantes para podermos 
acompanhar as novidades e 
principalmente tecnologias 
que estão à disposição para 
melhorar o trabalho. 

O Dia de Campo, por exem-
plo, é muito importante para 
você fazer um investimento 
com certeza de retorno. Sem 
os testes que eles realizam o 

EGON GRIEP: “TEMOS PRATICAMENTE UMA 
SUCESSÃO ENQUANTO SÓCIOS DA COOPERATIVA”

ELSA OLINDA BIESDORF: “QUALQUER ERRO QUE COMETEMOS 
PODEMOS BOTAR TODO O INVESTIMENTO A PERDER” 

MARCIO JOSÉ 
REMPEL: “NÃO 
PODEMOS ERRAR”

Agricultores 
Evanir e 

Egon Griep

Agricultora 
Elsa Olinda 
Biesdorf, de 

Porto Mendes

Agricultores 
Evanir e 

Egon Griep

“Meu pai foi um dos pri-
meiros moradores de São 
Roque e sempre trabalhou 
com a lavoura. Hoje eu dou 

REMPEL: “NÃO 
PODEMOS ERRAR”

“Meu pai foi um dos pri-
meiros moradores de São 
Roque e sempre trabalhou 

REMPEL: “NÃO 
PODEMOS ERRAR”

Agricultor de São Roque, 
Marcio José Rempel

produtor pegaria uma varie-
dade nova de ‘bandeja’ sem ter 
certeza se ela se adapta ou não 
à nossa realidade. 

Não podemos correr esse 
risco porque fazemos um 
investimento muito alto para 
ficar na dúvida do retorno, já 
que a cada ano as margens estão 
mais apertadas. Não podemos 
errar. 

Se não fossem as coopera-
tivas, os produtores estariam 
bastante perdidos”.

Fotos: M
irely Lins W
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Diretor-presidente da Copagril, Ricardo 
Chapla: “Chegar à marca dos 50 anos é 
um grande momento na nossa história. 
Não são muitas as empresas que 
alcançam esta idade da forma que nós 
estamos, sólidos, bem estruturados e 
organizados para mais 50 anos”

Mais do que ser apoio e dar segurança aos associados, Copagril proporciona o desenvolvimento econômico 
dos municípios onde está inserida

Caminhando ao lado do 
produtor e da sociedade
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Por ter como foco 
o associado e o desen-
volvimento das ativi-
dades rurais de forma 
a ter bons resultados, 
produtividade e ren-
tabilidade, a Copagril 
realiza o Dia de Cam-
po, oportunidade em 
que os cooperados, 
demais produtores 
rurais e a comunidade 
têm acesso ao que está 
sendo testado e pesqui-
sado para melhorar os 
resultados no campo. 
“É uma oportunidade 
que a cooperativa ofe-
rece há muitos anos 
para que o produtor 
conquiste mais co-
nhecimento, aprenda e 
troque ideias com pro-
fi ssionais de diversas 
áreas”, ressalta Chapla. 

Quando o Dia de 
Campo começou a ser 
realizado, pontua ele, 
não era projetado gran-
deza para o evento, 
mas, sim, evoluir de 
acordo com o mercado 
do agronegócio. “O 
evento ganhou tama-
nha proporção pela 
qualidade e expertise 
do que é apresenta-
do e hoje é um dos 
principais eventos do 
agronegócio de Mare-
chal Cândido Rondon 
e da microrregião”, 
considera.

OportunidadeCinquenta anos após sua fundação, a Copagril não res-
tringe sua marca apenas a Marechal Cândido Rondon, 
sua cidade-sede. Também não fi ca apenas nas divisas 

paranaenses e nem limita-se às fronteiras do Brasil. 
O diretor-presidente da cooperativa, Ricardo Sílvio Chapla, 

enaltece que a Copagril iniciou sua história com o propósito de 
servir ao produtor rural adequando-se ao cenário da época de sua 
fundação, em 1970, quando a região Oeste do Paraná começava a 
se fortalecer com a produção de grãos.

Com o passar dos anos, a cooperativa foi se modernizando, 
ampliando suas atividades da agricultura para a pecuária, chegando 
ao campo da industrialização. “A cooperativa não poderia fi car 
trabalhando apenas com a matéria-prima, por isso, passamos a 
atuar para agregar valor aos nossos produtos, transformando os 
grãos em proteína animal por meio da industrialização da carne 
de frango e suína, além do leite”, comenta Chapla.

ÁREA DE  
ATUAÇÃO

No Paraná,  a 
Cooperativa Agroin-
dustrial Copagril 
está presente com 
u n i d a d e s  n o s 
municípios de 
Marechal 
Cândido 

Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Santa Helena, Toledo, 
São José das Palmeiras, Mercedes, Guaíra, Quatro Pontes, Nova 
Santa Rosa e Realeza. No Mato Grosso do Sul, possui unidades em 
Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Naviraí. 

Desde o primeiro ano de funcionamento da Unidade Industrial 
de Aves da Copagril, em 2005, a cooperativa também realiza a 
exportação de produtos para cerca de 50 países da Ásia, Europa 
e Oriente Médio.

Tais resultados no campo e com a expansão nacional e in-
ternacional da Copagril, avalia Chapla, devem-se ao trabalho 
desenvolvido pela diretoria, conselhos, quadro funcional e, prin-
cipalmente, por seus associados. “Falo sem medo de errar que a 
nossa região não teria tamanho potencial e desenvolvimento que 
tem se não fosse pela Copagril. O cenário da nossa microrregião 
seria totalmente diferente enquanto polo agrícola e fomentador 
do desenvolvimento”, considera.

ANO DE CELEBRAÇÃO
Na maioria dos municípios paranaenses, o diretor-presidente 

da Copagril diz que a maior empresa geradora de riquezas, por 
meio da oportunidade de empregos e renda, além da arrecadação 
de impostos, é sempre uma cooperativa. 

Na região Oeste do Paraná, que tem base a agricultura e a pe-
cuária, não seria diferente. “A Copagril sempre foi importante. É, 
sem dúvida, essencial e continuará sendo para a nossa sociedade 
como um todo, especialmente para os produtores rurais”, enfatiza. 

No ano em que a Copagril completa 50 anos, Chapla também 
celebra 20 anos enquanto diretor-presidente da cooperativa. Ele 
menciona que quando assumiu o cargo seu objetivo foi e continua 
sendo trabalhar para proporcionar segurança ao produtor rural, 
para que ele tenha cada vez mais produtividade e rentabilidade. 
“Chegar à marca dos 50 anos é um grande momento na nossa 

história. Não são muitas as empresas que alcançam esta idade 
da forma que nós estamos, sólidos, bem estruturados e or-

ganizados para mais 50 anos. Ficamos felizes e satisfeitos 
com o trabalho desenvolvido e agradecidos às pessoas 

que nos apoiam”, destaca. 

Joni Lang/OP
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Copagril está ao lado do produtor incentivando o incremento de novas 
tecnologias e práticas de manejo para o aumento da produtividade 

O braço direito do 
produtor rural

Por ter como foco desde sua fundação os bons 
resultados nas propriedades de seus associados, 
Podkowa observa que o produtor rural tem uma 
grande confiança na cooperativa. 

Ele enaltece que a marca Copagril oferece 
diversos negócios para seus cooperados, que 
têm se desenvolvido de forma significativa por 
conta da busca constante de conhecimento junto 
a quem possa oferecer informações assertivas 
para as atividades desenvolvidas. “Assim como 
as outras áreas da economia, as atividades do 
agronegócio têm seus altos e baixos, por isso 
incentivamos os associados, cada um seguindo 
seu perfil, a diversificar as atividades em sua 
propriedade em busca de ter um equilíbrio 

constante”, assinala. 
Pelo produtor ter a cooperativa ao seu lado, 

incentivando o incremento de tecnologias, práti-
cas ambientais de manejo e formas de aumentar 
a produtividade e rentabilidade, o associado 
percebe a preocupação da empresa com ele. “A 
cooperativa é o braço direito do agricultor em 
tudo que ele exerce na propriedade. Somos uma 
extensão da propriedade rural e toda a nossa 
trajetória junto dos cooperados custou muitas 
horas de trabalho e muito suor, por isso, hoje 
colhemos os frutos de tudo o que foi plantado há 
50 anos”, frisa. “É uma história longa de muita 
parceria e comprometimento com o associado”, 
finaliza Podkowa. 

CONFIANÇA
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Copagril está ao lado do produtor incentivando o incremento de novas 
tecnologias e práticas de manejo para o aumento da produtividade 

produtor rural
A caminhada de sucesso da Coope-

rativa Agroindustrial Copagril 
foi trilhada junto ao desenvol-

vimento da microrregião Oeste do Paraná. 
Desde sua fundação, na década de 1970, 

apenas dez anos após a emancipação de Ma-
rechal Cândido Rondon, município onde está 
a sua sede, a cooperativa tem contribuído de 
forma decisiva no crescimento das cidades em 
que atua. “Quando os primeiros moradores 
chegaram à região de Marechal Cândido Ron-
don, eles enfrentaram todas as dificuldades 
para desbravar essa área, abrir as lavouras e 
desenvolver o que hoje são as nossas cidades. A 
fundação da Copagril foi decisiva para apoiar 
esses pioneiros em suas atividades e pos-
sibilitar que hoje nossa região continue sendo 
tão rica e próspera por conta das atividades 
do campo”, destaca o diretor vice-presidente 
da Copagril, Elói Darci Podkowa. 

Ele diz que o surgimento da Copagril veio 
para oferecer mais segurança aos pecuaristas 
quando da venda de suínos - principal ativida-
de desenvolvida na época. “Havia uma grande 
dificuldade dos produtores em comercializar 
os animais e ter garantia do recebimento. Vi-
nham compradores de localidades como São 
Paulo e Minas Gerais e não era difícil saber 
de algum produtor que vendeu seus suínos 
e quando foi descontar o cheque, não tinha 
fundo”, recorda. 

Com o passar dos anos e com a abertura 
das áreas de lavoura, a cooperativa novamente 
atendeu as demandas dos produtores, tendo 
em vista a necessidade de armazenagem da 
produção de trigo, soja e posteriormente de 
milho. “Da mesma forma que o produtor, 
a cooperativa também era pequena, acom-
panhando o plantio e a colheita de forma 
convencional, envolvendo muita mão de 
obra. Poucos tinham trator. Tudo acontecia 
com enxada, foice, machado e com a carroça 
puxada por bois”, detalha. 

DIA DE CAMPO
Com o passar dos anos, assim como a meca-

nização e as novas formas de manejo surgiram 
para melhorar a vida de quem trabalha no 
campo, a Copagril acompanhou as mudanças 
tecnológicas em todos os aspectos das ativida-
des agrícola e pecuária para orientar a trazer 
ainda mais segurança ao homem do campo. 
“Nesses 50 anos de história, acompanhamos 
grandes transformações. Saímos do trabalho 
manual para a era digital. Durante todo este 
tempo a cooperativa esteve sempre junto de 
seu associado, buscando apresentar as novas 
tecnologias, formas de manejo e melhora-
mento genético. Isso também demandou a 
atualização da nossa área técnica, que, junto 
de empresas multinacionais e institutos de 
pesquisas, apresenta as principais inovações 
para o produtor, tanto que neste meio tempo 
surgiu nosso Dia de Campo”, pontua Podkowa.

O evento, menciona ele, começou tímido, 
com pequenas áreas de plantio com objetivo 
de primeiro testar as novidades do mercado 
para depois indicar ao produtor. “Ninguém 
pode ser cobaia. O produtor não pode correr 
riscos, por isso, testamos pelo menos três anos 
diferentes cultivares de soja, milho e pasta-
gens, a área técnica realiza diversas análises e 
comparativos de produtividade para, depois, 

indicar somente o melhor para o agricultor”, enfatiza.
O diretor vice-presidente salienta que para aproveitar de forma 

plena as inovações e tecnologias do mercado agrícola e pecuário 
é importante que o produtor adquira conhecimento e, para isso, 
a equipe técnica da cooperativa está sempre à disposição de seus 
associados. 

Diretor vice-presidente da Copagril, Elói Darci Podkowa: 
“Somos uma extensão da propriedade rural e toda a 
nossa trajetória junto dos cooperados custou muitas 

horas de trabalho e muito suor, por isso, hoje colhemos 
os frutos de tudo o que foi plantado há 50 anos”

M
irely Lins W

eirich



Diretor-secretário da Copagril, Márcio 
Buss: “Cinquenta anos é um marco muito 
importante e estamos preparando a 
cooperativa para as próximas gerações”

Um dos grandes marcos no desenvolvimen-
to local e da Cooperativa Agroindustrial 
Copagril foi o início da industrialização, 

que gerou refl exos não apenas na empresa e na vida do 
produtor rural, mas também em toda a área de atuação 
da cooperativa por conta da geração de riquezas. 

Para o diretor-secretário da Copagril, Márcio Buss, 
este foi um grande passo para a cooperativa, que se 
destacou em termos de divisas por ter sua marca 
presente não apenas no mercado interno, mas em 
praticamente todos os continentes. “Inserimos nos-
sa marca por meio da industrialização no mercado 
mundial. Nossos pro-
dutos têm destaque 
bastante favorável 
por termos várias 
certifi cações, o 
que assegura 
a nossa qua-
lidade, que já 
não é mais um 
requisito, 
é  uma 

obrigação”, ressalta. 
Este crescimento gerou muitas oportunidades não 

só para os associados, mas também para a sociedade 
da área de atuação da cooperativa no Oeste do Paraná 
e Sul do Mato Grosso do Sul, com oportunidades de 
emprego, renda e arrecadação de impostos. “Che-
gamos aos 50 anos com uma projeção favorável do 
crescimento industrial em curto, médio e longo pra-
zo. Cinquenta anos é um marco muito importante e 
estamos preparando a cooperativa para as próximas 
gerações”, pontua Buss. 

REFLEXO NA PROPRIEDADE RURAL
Quando parte da cadeia de produção de alimentos, 

Buss detalha que as exigências da legislação brasileira 
e do mercado internacional levam não só a cooperativa 
a mudar, mas principalmente o produtor a se adequar, 
melhorando a forma de manejo de sua atividade. “Na 
questão sanitária e de biosseguridade tivemos um tra-
balho intenso por parte da área técnica junto do produ-
tor, bem como consultorias para termos o domínio dos 
detalhes que envolvem a questão sanitária”, enaltece. 

O trabalho desenvolvido, menciona, tem como 
resultado granjas adequadas, atendendo a legislação 

e, acima de tudo, cuidando do meio ambiente. 
“Na suinocultura não é diferente. Temos a nossa 

central Frimesa, em que a Copagril tem grande 
participação e também projeta um crescimento 

constante”, assinala. “Quando a Copagril cres-
ce, o associado cresce junto”, complementa. 

Industrialização é um dos grandes marcos da Copagril, com refl exos 
positivos não somente para a cooperativa, mas especialmente para seus 
associados e para os municípios onde está inserida

Qualidade não é requisito, 

é obrigação

Mirely Lins Weirich
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Mirely Lins Weirich

Com a tecnologia presente no 
agronegócio, o diretor-secretá-
rio da Copagril enfatiza que o Dia 
de Campo é indispensável para 
o aperfeiçoamento do homem 
do campo. 

O acesso à informação e a 
busca constante da cooperativa 
oportuniza que os produtores 
tenham contato com as recentes 
tecnologias das cadeias pro-
dutivas. “Da Feira de Atlanta, 
evento anual para as indústrias 
de aves, carnes e alimentos para 
animais, as novas informações 
vêm para o Brasil e são apre-
sentadas no Salão Internacional 
de Avicultura e Suinocultura 
(Siavs) e posteriormente no 
nosso Dia de Campo. No pas-
sado o que acontecia no exterior 
demorava muito tempo para 
chegar até aqui e hoje instan-
taneamente as novidades estão 
à disposição do produtor rural”, 
exemplifi ca Buss. 

A busca por ferramentas que 
propiciem bons resultados em 
produtividade não centra-se 
apenas a quem está no campo. 
Para a geração de emprego, 
diz ele, a cooperativa procura 
meios que facilitem o trabalho 
na indústria, com automação e 
tecnologia para criar agilidade, 
melhorar os processos e ofertar 
um produto cada vez melhor e 
que fortaleça a marca Copagril. 
“Somos uma cooperativa tec-
nifi cada. Chegar aos 50 anos só 
engrandece a diretoria, conse-
lhos, quadro funcional e, acima 
de tudo, nossos associados e 
a sociedade em que estamos 
inseridos. Todas essas pessoas 
nos fazem ser do tamanho que 
somos, já que esse sucesso não 
é resultado de uma pessoa, mas 
todos nós”, conclui o diretor-
secretário.

Do mundo 
para Marechal 
Cândido Rondon









Um evento destinado ao compar-
tilhamento de conhecimento e 
difusão de novas tecnologias, 

com novidades para a lavoura, pecuária, 
atividades do campo e também para o dia 
a dia do homem da cidade. 

Este é um resumo do grande Show do 
Agronegócio que é o Dia de Campo Copagril.

Conforme o superintende agropecuário 
da Copagril e coordenador do evento, Enoir 
José Primon, o Dia de Campo é preparado 
para receber os cooperados e visitantes com 
o objetivo de apresentar as novidades e me-
lhorias para o trabalho na propriedade rural. 

As empresas parceiras demonstram ao 
público as melhores tecnologias voltadas 
para a agricultura e pecuária, permitindo 
que os visitantes tenham acesso à informa-
ção, produtos e serviços que possibilitem 
a modernização das atividades rurais. 
“Contamos com várias empresas parceiras 

que novamente farão parte do nosso grande 
Show do Agronegócio. Com novidades para 
a agricultura e pecuária, também máquinas 
e implementos, além dos vários parceiros 
das Lojas Agropecuárias que fazem parte 
do nosso grande pavilhão, atendendo os 
visitantes do campo e da cidade”, evidencia 
Primon. 

As mais de 100 empresas presentes no 
evento apresentam as linhas de híbridos de 
milho, cultivares de soja, pastagens, defen-
sivos e fertilizantes, agricultura de precisão, 
seguros agrícolas, máquinas e implementos 
para a agricultura e pecuária. 

Os parceiros das lojas agropecuárias 
também irão expor produtos e serviços 
para as mais diversas ações na propriedade 
rural e produtos para o dia a dia no campo 
e na cidade, além das atividades recreativas 
para as crianças e os espaços dos Comitês 
Femininos e de Jovens da Copagril.

50 ANOS
O coordenador do evento destaca que a 

edição de 2020 do Dia de Campo é ainda 
mais importante para a cooperativa, já que 
integra as comemorações dos 50 anos de 
atuação da marca. 

O Dia de Campo é um dos maiores eventos 
que terá toda a preparação para o jubileu de 
ouro, marcando o início de um ano festivo 
para a Copagril. “É a marca de uma grande 
trajetória, uma história de crescimento e 
desenvolvimento que deve ser compartilha-
da com todos. Só foi possível chegar a esse 
momento pelo trabalho e envolvimento dos 
cooperados, parceiros, colaboradores e da 
comunidade regional”, enfatiza. “É também 
um ano de muito trabalho, em que vamos 
ter muitas oportunidades de conhecimento 
e informação, começando por esse grande 
encontro de tecnologia e bons negócios que 
é o nosso Dia de Campo”, completa. 

Mais do que oportunizar a agricultores e pecuaristas conhecerem as inovações e tecnologias relacionadas ao 
trabalho no campo, Dia de Campo da Copagril marca o início das celebrações do jubileu de ouro da cooperativa

Show do Agronegócio abre 

celebrações dos 50 anos
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Nas áreas de avicultura e suinocultura, 
a Copagril traz mais uma vez ao Dia de 
Campo uma réplica de granja. O público 
visitante tem a oportunidade de visualizar 
in loco um modelo de estrutura contendo 
equipamentos voltados para nutrição e 
ambiência. “Estrutura e equipamentos 
para o manejo que são apresentados pela 
cooperativa e parceiros, com as mais novas 
tecnologias e as melhorias que facilitam e 
oportunizam mais qualidade ao trabalho 
e melhores resultados”, expõe Primon.

Durante a edição deste ano será reali-
zada uma ação especial de manejo técnico 
sobre biosseguridade, com programação 
voltada para os produtores integrados 
da Copagril.

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 animais à venda no 
Dia de Campo e ação especial de cadastro 
para controle de qualidade do leite e ainda 
avaliação de silagem, ou seja, produtores 
interessados podem trazer amostras 
de suas propriedades para avaliação 
da silagem durante o evento. “O Dia de 
Campo é a oportunidade do produtor ter 
as informações em um único lugar, encon-
trar e conversar com parceiros, conferir 
produtos, equipamentos, máquinas e 
serviços, aproveitar os produtos das Lojas 
Agropecuárias, prestadores de serviços, 
instituições financeiras, revendas de 
veículos e o especial trabalho das nossas 
áreas sociais, como os Comitês Femininos 
e de Jovens”, menciona o coordenador 
do evento.

Ele garante que novamente será um 
grande evento e espera a participação de 
todos os cooperados, clientes, parceiros 
e comunidade, sejam eles associados ou 
não. “Temos uma grande programação e 
várias opções de negócios para o pessoal 
do campo e também para a cidade”, 
destaca. 

AGRICULTURA
PECUÁRIA

Superintende agropecuário da Copagril e coordenador do Dia de Campo, Enoir 
Primon: “É um ano de muito trabalho, em que vamos ter muitas oportunidades de 
conhecimento e informação, começando por esse grande encontro de tecnologia e 

bons negócios que é o nosso Dia de Campo”

Fotos: Divulgação/Copagril

Na Estação Soja, foram preparados 
para os visitantes cerca de 50 cultivares de 
soja semeadas em três épocas diferentes, 
nos períodos de 16 de setembro, 05 e 25 
outubro.  

Isso possibilita ao produtor visualizar 
as características fenológicas das plantas, 
como estrutura, altura, engalhamento e 
o como se comporta em três épocas dife-
rentes na área de ação da Copagril. 

Além das épocas, também há o trabalho 
de espaçamento onde as cultivares foram 
semeadas no espaçamento 0,5 metros e 

0,6 metros entre linhas, proporcionando 
a visualização na prática dos resultados 
e características de cada cultivar, como 
melhor fechamento de rua, população e 
adaptação a cada espaçamento.

Na cultura do milho, são mais de 70 hí-
bridos disponíveis com os parceiros, onde 
o produtor poderá visualizar e identifi car 
as características específi cas e também 
as fi nalidades, como a produção de grãos 
e também os híbridos específi cos para 
silagem, tanto de planta inteira quanto 
grão húmido.







Primeira edição do evento na Estação Experimental aconteceu em 2012. Em anos 
anteriores o evento ocorria na propriedade de associados e a partir de 2011 na 

Linha Esquina Guairá, em frente ao aeroporto de Marechal Rondon

Evento começou com a realização de 
ensaios em campos demonstrativos de 
associados, que cediam suas áreas para 
o compartilhamento das informações. 
Hoje, a Estação Experimental recebe 
cerca de dez mil visitantes por edição

A evolução do 
Acervo Jornal O Presente

26 Show do Agronegócio - Janeiro/2020

Na Estação Experimental

A agropecuária está em constante evolução 
e, por meio dos avanços tecnológicos, o 
  produtor em contato regular com aper-

feiçoamentos e novos produtos. 
São inovações em genética e manejo que estão 

ligadas a todo o processo, da semeadura à colheita, 
do alojamento à terminação. 

Novidades que oportunizam mais efi ciência, 
segurança e rentabilidade, seja na produção de 
grãos ou na produção animal.

O Dia de Campo Copagril tem esse objetivo: 
fomentar o processo de tecnifi cação e inovação 
por meio do encontro entre o produtor rural e 
empresas parceiras. 

Um evento que oportuniza a troca de informa-
ções e o conhecimento de novos produtos e serviços 
disponíveis no mercado, onde o produtor também 
tem a chance de comparar e tirar as dúvidas em 
relação aos produtos e os trabalho que realiza no 
dia a dia na propriedade rural.

O superintendente agropecuário da Copagril 
e coordenador do evento, Enoir José Primon, 
explica que desde as primeiras edições do evento 
a proposta é fortalecer a atividade rural com as 
melhores opções disponíveis no mercado. “Dentro 
da Estação Experimental fazemos as avaliações 
das sementes e dos resultados que conseguimos 
por meio das características da nossa região e 
das particularidades de cada cultivar ou híbrido. 
Além de todos os grandes parceiros que trazem as 
novidades, oportunizando a melhor avaliação por 
meio do comparativo e também esclarecendo as 

dúvidas dos produtores”, destaca.

PRIMEIRAS EDIÇÕES
O Dia de Campo Copagril, um dos maiores 

eventos da cooperativa, é colocado como o “Show 
do Agronegócio”, uma vitrine onde os melhores 
resultados de cada parceiro são apresentados e 
estão à disposição dos visitantes.

O evento ganhou grandes proporções e recebe 
cerca de dez mil de visitantes por edição, vindos 
da região Oeste do Paraná e de outras regiões do 
Estado, além do Mato Grosso do Sul e outros Esta-
dos brasileiros e também do exterior. “A Copagril 
nasceu e mantém o propósito 
de auxiliar o produtor rural. 
Isso incluiu a evolução técnica 
em todas as áreas de ação e a 
parceria com as melhores em-
presas em seus ramos. Desde os 
primeiros encontros técnicos, 
ainda nas décadas de 1970, 1980 
e 1990, todos com o propósito 
de oportunizar conhecimento, 
inovação, tecnologia e melhores 
resultados”, comenta Primon, ao 
lembrar dos trabalhos técnicos 
que são realizados pela Copagril 
desde os primeiros anos de 
atuação. 

Os campos demonstrativos 
eram feitos em áreas de associa-
dos, que cediam uma das áreas 

para plantio dos ensaios e realização dos eventos. 
Os encontros foram crescendo e então, de 1993 
até 2011, a cooperativa passou a fazer o evento em 
uma área na Linha Esquina Guairá, em frente ao 
aeroporto de Marechal Cândido Rondon. 

Até 2008 a visitação era realizada com formação 
de grupos e a partir de 2009, acompanhando o 
crescimento da Copagril na diversifi cação de suas 
atividades na área pecuária, industrial e presta-
ção de serviços, ampliou-se o leque da exposição 
com a inserção das áreas de pecuária, indústria, 
prestação de serviços, máquinas e implementos 
agrícolas.

Dia de Campo 
Copagril

Em 2012 o Dia de Campo Copagril passou a ser realizado 
na Estação Experimental, que hoje já conta com 15 hectares 
de área, próximo ao aeroporto de Marechal Rondon. “É 
um amplo espaço com toda a estrutura necessária para 
melhor atender os visitantes, nossos cooperados, convi-
dados e amigos do campo e da cidade, bem como fornecer 
as melhores condições aos nossos parceiros comerciais”, 
enfatiza o coordenador do evento. 

A estrutura da Estação Experimental conta com es-
tacionamento, áreas verdes, coberturas nos corredores, 
gramado, espaços cobertos, pontos de água e áreas de 
alimentação, além de várias outras comodidades para bem 
receber a todos os cooperados, visitantes e expositores. 
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Responsável pela Estação Experimental Copagril, Darci Sonego: 
“Tudo o que há de novidade para otimizar o trabalho no campo 
não só na região, mas no Brasil e no mundo, é apresentado em 

Marechal Rondon, no Dia de Campo Copagril”
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A Estação Experimental da 
Cooperativa Agroindustrial 
Copagril, que é palco das edi-

ções do Dia de Campo da cooperativa, faz 
muito mais do que ser a casa do principal 
evento de agronegócio da microrregião 
Oeste do Paraná.

É na área localizada às margens 
da PR-491, que liga Marechal Cândido 
Rondon a Nova Santa Rosa, que durante 
todo o ano equipe da cooperativa realiza 
diversos testes em cultivares de soja, 
híbridos de milho e pastagens para 
oferecer maior garantia de alta produti-
vidade na propriedade rural. “O Dia de 
Campo é o fechamento de um trabalho 
realizado durante 365 dias. O evento é de 
fundamental importância para o produtor 
porque apresentamos as cultivares de 
soja e híbridos de milho que melhor se 
adaptam ao solo, temperatura e altitude 
da nossa região”, destaca o responsável 
pela Estação Experimental da Copagril, 
Darci Sonego.

Para realizar a indicação das cultivares 
que poderão trazer melhores resultados 
no campo ao produtor rural, a cooperativa 
realiza o teste dos materiais pelo menos 
três vezes na área experimental, com 
diferentes épocas de plantio.

O resultado deste trabalho oportuniza 
a Copagril ter uma boa base para reco-
mendar as cultivares de soja e híbridos de 
milho ao produtor que trabalha na área de 
atuação da cooperativa. “Por isso é indis-
pensável que os associados visitem o Dia 
de Campo e recebam essas informações e 
adquiram mais conhecimento conosco e 
com nossos parceiros”, enaltece.

ORGANIZAÇÃO
O planejamento do Dia de Campo 

inicia durante o evento posterior, quando 
são observados aspectos que podem ser 
melhorados na edição seguinte e também 

as ações de sucesso que podem ser man-
tidas para garantir a qualidade do evento. 
“Durante o ano, há todo o preparo do solo 
nas áreas de plantio nas diferentes esta-
ções do ano, a adubação verde, o cuidado 
com o solo até a implantação no mês de 
setembro”, explica.

O objetivo destas ações, menciona, é 
para que o produtor rural, imitando as 
ações da cooperativa, consiga ter ainda 
mais rentabilidade e produtividade com 
seu trabalho. “Na Estação Experimental, 
além do trabalho da Copagril nas áreas 
de plantio e da presença das empresas 
parceiras, há também a parceria com a 
Universidade Estadual do Oeste do Para-
ná (Unioeste) com o desenvolvimento de 
pesquisas”, pontua.

Mais do que isso, Sonego frisa que a 
Copagril busca inovação e tecnologia de 
ponta para apresentar aos produtores 
rurais no Dia de Campo por meio de 
viagens, participação em palestras e a 
manutenção de parcerias com empresas 
do setor. “Tudo o que há de novidade para 
otimizar o trabalho no campo não só na 
região, mas no Brasil e no mundo é apre-
sentado em Marechal Cândido Rondon, 
no Dia de Campo Copagril”, enfatiza.

Com 365 dias de planejamento e testes em híbridos 
de milho e cultivares de soja, Dia de Campo Copagril 
é indispensável para os produtores que buscam 
sucesso em suas atividades, com aumento de 
produtividade e rentabilidade

Decisivo na garantia de 
alta produtividade

Além da apresentação das várias áreas da agricul-
tura, com 58 cultivares de soja, 75 híbridos de milho, 
tratamento de sementes e defensivos agrícolas, no Dia 
de Campo Copagril os produtores também adquirem 
mais conhecimento e informações das atividades pe-
cuárias. “Os fomentos suíno, leite, aves e peixes e as 
Unidades Industriais de Rações Copagril demonstram as 
melhores tecnologias de produção, nutrição, manejo, 
sanidade e reprodução, bem como as rações, concentra-
dos e suplementos produzidos pela Copagril”, salienta.

As Lojas Agropecuárias Copagril também estão 
presentes no Dia de Campo com um amplo espaço de 

exposição, oportunizando aos visitantes conhecer as 
principais linhas de produtos, entre elas eletrodo-
mésticos, eletroportáteis, calçados, camping e lazer, 
assim como ferramentas e equipamentos para o 
trabalho do dia a dia. “Apresentamos, ainda, o setor 
de máquinas agrícolas com inovações tecnológicas 
que proporcionam mais eficiência no trabalho do 
produtor, bem como a exposição de automóveis, 
motos e caminhões em parceria a empresas do seg-
mento”, menciona. “Tudo o que o produtor precisa 
na propriedade rural ele encontra no Dia de Campo 
Copagril”, complementa Sonego.

TUDO PARA A PROPRIEDADE RURAL







Participante do Comitê 
União e Progresso 

de São Roque, Nelvi 
Hofstetter: “Por meio 
do comitê e da ACFC, 

aprendi a me expressar 
e comunicar melhor. 

Hoje me considero 
mais experiente 

para enfrentar 
os desafios do 

dia a dia”

Ações desenvolvidas pelos Comitês Femininos da Copagril estimulam 
participantes a mudarem sua realidade, tornando-as mais comunicativas, 
empreendedoras e participantes ativas na propriedade rural

Novos olhares e possibilidades
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Empoderamento. Esta é uma boa defi ni-
ção para o resultado das ações desen-
volvidas pelos Comitês Femininos da 

Copagril, grupos que têm como foco o desen-
volvimento pessoal social, cultural, econômico 
e desportivo das mulheres participantes. 

A Associação dos Comitês Femininos da 
Copagril (ACFC) foi fundada em 02 de julho de 
1997, com atuação nos municípios da área de 
ação da Copagril. 

Mensalmente, os Comitês Femininos realizam 
encontros para discutir e planejar atividades 
a serem desenvolvidas. Cada comitê tem uma 
representante que participa das reuniões da 
associação.

Anualmente são oferecidos diversos cursos, 
palestras e treinamentos às mulheres sócias dos 
Comitês Femininos, capacitações, encontros e 
reuniões. “Eu entrei no comitê só por curiosidade, 
há três anos, mas já no primeiro ano participando 
me tornei presidente do grupo. Comecei a parti-
cipar das reuniões da ACFC e fui me interessando 
pelas atividades, tanto que já no segundo ano me 

tornei vice-secretária 
mesmo com a pouca 
experiência”, com-
partilha a presi-
dente da ACFC 
para a gestão 
2020, Marize 
Bona Rieth. 

Ela diz que em sua vida há um “antes e depois” 
da participação no comitê. As mudanças mais 
signifi cativas, conta ela, foram a motivação 
para ver o lado positivo nos acontecimentos 
do dia a dia e não apenas o que dá errado, 
fazendo com que ela se sentisse mais mo-
tivada tanto na vida pessoal quanto pro-
fi ssional. “Eu estava sempre desanimada, 
fazia meu trabalho por fazer. Não tinha 
vontade de praticar nenhum exercício 
físico. Levava a vida por levar”, lembra. 
“Depois de ter entrado no comitê, as 
experiências me desafi aram e esses 
desafi os me deixam muito entusiasma-
das. Hoje eu caminho, ando de bicicleta, 
mudei minha alimentação, meu jeito 
de vestir e a forma de me comunicar. Passei a 
amar o meu trabalho e ser mais participativa 
na propriedade, passei a conversar com meu 
marido e meus fi lhos e fazer parte da tomada 
de decisões”, revela.  

FOCO NO EMPREENDEDORISMO
As ações dos comitês e da ACFC proporcionam 

desenvolvimento pessoal e profi ssional das par-
ticipantes, para que elas desempenhem cada vez 
melhor as atividades na propriedade rural, e tam-
bém colaboram na formação de novas lideranças 
junto à Copagril, possibilitando a continuidade e 
a manutenção da família no campo, estimulando 
o empreendedorismo rural.

Foi isso o que aconteceu na vida da rondonense 
Nelvi Hofstetter, do Comitê União e Progresso 
de São Roque. 

Após participar de um dos cursos modulares 
realizados pela ACFC, Nelvi passou a produzir e 
comercializar doces e bolos. “É algo voltado mais 
para a minha família, amigos e conhecidos, não 

é um grande empreendimento, mas foi algo que 
passei a fazer estimulada pelo curso modular, 
que fi quei muito feliz e realizada em participar. 
Aprendi que devemos nos planejar, comprometer 
e ter a ousadia para colocar em prática nossos 
objetivos, confi ando em nós mesmas”, menciona. 

Nelvi participa do Comitê União e Progresso 
e, em 2018, foi eleita presidente do grupo, per-
manecendo no cargo por dois anos. 

Neste período, ela diz que pôde participar 
mais ativamente da ACFC, uma experiência que 
proporcionou muito aprendizado e conquista de 
conhecimentos, fator que a motivou a fazer parte 
de seu comitê. “Por meio do comitê e da ACFC, 
aprendi a me expressar e comunicar melhor. 
Aprendi que ouvir as pessoas é tão importante 
quanto falar. Hoje me considero mais experiente e 
prestativa para enfrentar os desafi os do dia a dia. 
Estou ainda mais integrada na minha propriedade 
e executo meu trabalho com muito orgulho. Fico 
a par de tudo o que acontece e trabalho sabendo 
que devemos sempre lutar para melhorar e nunca 
desistir”, enaltece Nelvi. 

Outras atividades realizadas pela ACFC são 
o concurso culinário para aprimorar e com-
partilhar conhecimentos relacionados ao tema 
e o encontro anual da associação, que objetiva 
integrar todos os comitês em um grande evento 
com a escolha da Rainha da ACFC.
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Arquivo pessoal

Presidente da ACFC para a gestão 2020, Marize 
Bona Rieth: “Depois de ter entrado no comitê, as 
experiências me desafiaram e esses desafios me 
deixam muito entusiasmadas”





Presidente da ACJC, Sergio Fuhr: 
“Tive a oportunidade de conhecer 

novas pessoas, outras localidades e 
novas culturas pelos eventos e viagens 

de imersão realizados”

Realização de atividades esportivas e culturais estimula a 
integração entre os comitês e a cooperativa

Ações desenvolvidas pela ACJC objetivam integrar os jovens entre si e com 
a cooperativa, bem como estimular a permanência na propriedade rural 

A preparação de 

Fotos: Divulgação/Copagril
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Tornar o jovem um membro participativo, 
incentivar a integração e o envolvimento 
com a cooperativa e na propriedade rural. 

Foi com este objetivo que, em 1977, foi fundado pela 
Cooperativa Agroindustrial Copagril o primeiro Clube 
de Jovens Cooperativistas do Brasil, denominado Ordem 
e Progresso na Linha São José, em Quatro Pontes - co-
mitê que desenvolve suas atividades até hoje.

Com o passar dos anos e a fundação de novos clu-
bes, agora denominados comitês de jovens, houve a 
necessidade de criar uma associação para coordenar 
as atividades de todos os comitês. 

Em outubro de 1977 foi criada a Associação dos 
Clubes de Jovens Cooperativistas, atual Associação de 
Comitês de Jovens da Copagril (ACJC). “Minha partici-
pação na ACJC começou por volta de 2005, quando eu 
ainda residia em Iguiporã, e alguns amigos que já par-
ticipavam dos comitês me convidaram para prestigiar 
as reuniões e eventos. Em 2011, já residindo na sede de 
Marechal Cândido Rondon, surgiu a oportunidade de 
participar do Comitê de Jovens Força e Poder, da Linha 
Concórdia, do qual faço parte até hoje”, comenta o pre-
sidente da gestão 2019 da ACJC, Sergio Marcelo Fuhr. 

Além de já ter atuado como presidente e tesoureiro 
em seu comitê, ele também participou da ACJC como 
tesoureiro nas gestões de 2017 e 2018, além de presidente 
da gestão 2019. “A participação nas diretorias e em 
cursos e eventos realizados pelo grupo me permitiram 
crescer tanto de forma pessoal como profi ssional. Tive 
a oportunidade de conhecer novas pessoas, outras 
localidades e novas culturas pelos eventos e viagens 

de imersão realizados”, menciona. 

ATIVIDADES
Mensalmente, os comitês realizam encontros nos 

quais são discutidas, planejadas e avaliadas atividades 
desenvolvidas no decorrer do ano. Estes encontros 
envolvem fi lhos e dependentes de associados e também 
demais jovens da comunidade podem participar dos 
comitês e das diretorias, nos quais são disseminados 
os princípios da cooperação.

São oferecidos gratuitamente diversos cursos 
e palestras aos jovens, que proporcionam o desen-
volvimento pessoal e profi ssional, principalmente 
para prepará-los para serem futuros líderes em sua 
comunidade, nos comitês e em especial na Copagril. 

A capacitação também tem objetivo de pre-
parar os jovens para assumir a responsabilidade 
da sucessão familiar e permanecer no campo. “A 
oportunidade de liderar essa 
gestão da ACJC, uma entidade 
com mais de 40 anos de história, 
foi muito importante para meu 
desenvolvimento. Tive muito 
aprendizado, por isso, considero 
um trabalho voluntário grati-
fi cante. Só tenho a agradecer 
a diretoria da ACJC, sócios, 
assessoria de cooperativismo e 
a Copagril pela oportunidade de 
presidir essa entidade e crescer”, 
salienta.

futuros líderes

Entre as diversas atividades sociais, esportivas e de inte-
gração desenvolvidas pelos comitês de jovens, um destaque é 
a maratona cultural. 

Realizada anualmente em duas etapas, envolve todos os 
comitês de jovens que fazem apresentações de dança, poesia, 
música e teatro. Os jovens dos comitês se organizam e ensaiam 
para o evento que tem participação de toda a comunidade.

A integração também acontece por meio de atividades espor-
tivas. Ao longo do ano os comitês treinam diversas modalidades 
para a Olimpíada da ACJC, que é realizada em quatro etapas. 
São disputadas as modalidades de futebol society, vôlei, futsal 
e jogos de mesas. Ao final do evento os vencedores recebem 
premiação.

Os jovens também desenvolvem projetos agrícolas realiza-
dos na safra verão de soja e milho. O objetivo é demonstrar, 
aperfeiçoar e divulgar conhecimento técnico na cultura de 
soja e milho. 

Os projetos são desenvolvidos em parceria com a área comer-
cial da Copagril e empresas de insumos agrícolas que contribuem 
com conhecimento técnico, as sementes, adubos e defensivos.

Integração
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Cooperativa Agroindustrial Copagril conta com mais 
de 100 empresas parceiras que expõem seus produtos 
e serviços ao produtor rural no Dia de Campo, desde 
a agricultura com sementes e defensivos agrícolas, 
produtos para as atividades pecuárias, instituições de 
ensino, instituições fi nanceiras, máquinas agrícolas, 
veículos e soluções para os trabalhos do campo. 

O que dizem os 
nossos parceiros

“O Dia de Campo Copagril 
é, com certeza, um evento de 

extrema importância para o setor 
do agronegócio por ser voltado 

às tecnologias e às tendências do 
mercado, principalmente da realidade da 

nossa região. Para nós, do Laboratório Prado S/A, é uma honra 
receber o convite para participar e contribuir com o crescimento e 
desenvolvimento do evento e dos associados da cooperativa. 

A Copagril, sem dúvida, é a grande responsável por todo este 
sucesso, pois cabe a ela o papel de difundir e levar tecnologias para 
seus associados e clientes, função que a cooperativa cumpre com 
muito empenho e dedicação. O Laboratório Prado S/A se orgulha 
pelos mais de 20 anos de parceria com esta cooperativa de confiança 
e sucesso”.

Volmir Mocelin, 
representante 
comercial do 
Laboratório Prado S/A
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Laboratório Prado S/A

“Participar do Dia de Campo da 
Copagril 2020 tem um significado 
muito especial para a Vaccinar, 
pois neste ano comemoramos 40 
anos e simultaneamente estamos 
reestruturando a empresa com uma 
fábrica em Toledo. Por isso, ter uma 

cooperativa como a Copagril, com 
tamanho renome de nível nacional e 

internacional, que valoriza a força do 
trabalho de seus produtores como parceiros 

de negócios, nos engrandece muito”.

Pedro Mattei, gerente regional 
    de suínos da Vaccinar
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Pedro Mattei, gerente regional 
    de suínos da Vaccinar

Breno Stelzer, representante 
comercial da Implemaster

“É impossível dis-
sociar a importância 
do Dia de Campo 
da própria histó-
ria da Copagril, 
que é uma das 
maiores e mais 
sólidas coope-
rativas não só 
do Oeste do Pa-
raná, mas de todo 
o Estado. Entre lojas 
agropecuárias, super-
mercados, unidades de recebimento 
e armazenamento e indústria, são mais de 50 
unidades, mais de cinco mil cooperados em dois 
Estados brasileiros e mais de três mil colabora-
dores. Isso por si só já demonstra a grandeza da 
cooperativa.

A Copagril é uma das maiores alavancadoras 
do desenvolvimento nas suas áreas de atuação, 
pois por meio de seus produtos e serviços gera 
emprego e renda, fortalecendo cada vez mais não 
só seus cooperados, mas toda a sociedade inserida 
em sua área da atuação.

O Dia de Campo da Copagril representa o re-
conhecimento que a Copagril tem para com seus 
associados. A cooperativa se permite concentrar 
todos os produtos e serviços ofertados e que 
compõem a cadeia de produção dos associados, 
uma oportunidade ímpar para os cooperados 
interagirem com técnicos e fornecedores, tirando 
dúvidas sobre recursos que já são disponibilizados 
e conhecendo, até em primeira mão, as novas 
tecnologias que mais cedo ou mais tarde farão 
parte do dia a dia do produtor.  

A Implemaster tem orgulho de fazer parte 
do quadro de fornecedores da cooperativa, es-
pecialmente neste ano de comemoração do seu 
jubileu de ouro”. 

“É impossível dis-
sociar a importância 
do Dia de Campo 

do Oeste do Pa-
raná, mas de todo 
o Estado. Entre lojas 
agropecuárias, super-
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É impossível dissociar a 
importância do Dia de Campo da 
própria história da Copagril, que 
é uma das maiores e mais sólidas 
cooperativas não só do Oeste do 
Paraná, mas de todo o Estado
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“Para nós, da Aquagermany, é uma 
satisfação participar do Dia de Campo 
da Copagril. Reforça nossa parceria e 

permite apresentar nossos produtos aos 
visitantes e cooperados, especialmente 

neste momento em que a cooperativa 
está voltando seu foco de atuação também 

para a piscicultura, um setor que está numa 
grande crescente. 
A piscicultura está deixando de ser uma atividade 

amadora e tornando-se cada vez mais profissional, em busca do máximo 
de produção com custo e rendimento dentro do esperado. 

Por isso, nada mais importante para nós do que manter essa pareceria com a           
Copagril, que fomenta este mercado consumidor de máquinas e equipamentos utilizados 
na produção de peixes”.

Gerson Koslowski, 
gerente administrativo 
da Aquagermany
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“A agropecuária é um setor fundamental para a economia da nossa região. Em vista disso, o homem do 
campo necessita a cada dia mais tecnologia, segurança e conforto para ter melhor desempenho na sua atividade.

O Dia de Campo Copagril tornou-se um evento referência e muito importante em Marechal Rondon e re-
gião, oferecendo oportunidades para melhoria do trabalho do homem do campo e muita tecnologia, mostrando 
as novidades e lançamentos em todos os segmentos agropecuários.

Abrilhantando 2020, o Dia de Campo Copagril, juntamente com as empresas parceiras, oferece também muitas 
novidades de outros segmentos importantes para o produtor rural, destacando o setor automobilístico, com muita 
tecnologia e segurança, o qual também é fundamental para o agronegócio da região”.

Moisés Jaques Miranda, supervisor de vendas da 
Interlagos Veículos Chevrolet Marechal Cândido Rondon
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Interlagos Veículos Chevrolet Marechal Cândido Rondon

“A Copa-
gril é uma 
cooperativa 
com enor-
me impor-
tância para a 
economia do 
Oeste do Pa-
raná e do Sul do 
Mato Grosso do Sul, 
pois está inserida tanto 
na produção de proteína vegetal como animal, 
empregando centenas de colaboradores, visando 
o crescimento e o sucesso econômico dos seus 
produtores cooperados. 

O Dia de Campo Copagril é uma excelente 
ferramenta que a cooperativa disponibiliza a seus 
produtores e parceiros para mostrar as atualidades 
tecnológicas no setor de produção vegetal e animal, 
as quais, posteriormente, podem ser aplicadas no 
campo, melhorando índices de produções agrí-
colas e zootécnicos animais. A Copagril é sempre 
inovadora e com visão no futuro, buscando levar o 
melhor alimento a seus clientes globais”.

Gustavo Larsen, gerente de 
contas monogástricos para 
cooperativas do Paraná na 
DSM Produtos 
Nutricionais 
Brasil S/A

“A Copa-

tância para a 
economia do 
Oeste do Pa-
raná e do Sul do 
Mato Grosso do Sul, 
pois está inserida tanto 

DSM Produtos 
Nutricionais 
Brasil S/A
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“O Dia de Campo da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, realizado 
anualmente, é de fundamental 
importância para que o produtor 
rural da área de abrangência da 
Copagril possa ter acesso a novas 
tecnologias do mercado agrícola, a 
novos híbridos de milho safrinha/
verão e também a novas variedades 
de soja com potencial produtivo 
adaptadas à região Oeste do Paraná”.

José Humberto Fogarin, representante 
comercial Pioneer 
Sementes

“O Dia de Campo da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril, realizado 
anualmente, é de fundamental 

de soja com potencial produtivo 
adaptadas à região Oeste do Paraná”.

comercial Pioneer 
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