ACESSE A
EDIÇÃO PELA
CÂMERA DO
SEU CELULAR
OU APP LEITOR
DE QR CODE.
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O VALOR ESTÁ NAS

PESSOAS!
E

m agosto de 2020 a Cooperativa Agroindustrial Copagril completa 50
anos de atuação. Da iniciativa de 29 corajosos homens, que sentiram
a necessidade de mudanças e prosperidade em suas propriedades e
no agronegócio, surgiu a Copagril.

A atuação da cooperativa não se deteve somente a Marechal Cândido Rondon.
Aos poucos a Copagril foi conquistando seu espaço e expandindo sua atuação nos
municípios da região Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul.
A Copagril é responsável por movimentar a economia desses municípios,
além de gerar renda e empregos para a população, trazendo prosperidade e
desenvolvimento por onde passa.
Ao longo destes 50 anos, a Copagril obteve expressivo crescimento, ampliando também sua área de atuação e a diversificação de produtos, exportando sua
produção para mais de 40 países.
Grande parte do crescimento e solidez da cooperativa se dá pelas pessoas
que fazem a Copagril acontecer, sejam produtores, funcionários e os pioneiros,
sendo que alguns são parceiros da cooperativa há 50 anos, juntamente com as
novas gerações de suas famílias, que também acreditam e confiam na cooperativa.
A Copagril faz parte da história de centenas de famílias de Marechal Rondon e região. A fim de valorizar essas pessoas, que fizeram e que fazem parte
da construção da Copagril, o O Presente Especiais desenvolveu esse material
comemorativo para marcar o Jubileu de Ouro da cooperativa.

“

Aos trabalhadores, agricultores, associados e parceiros, pelos 50 anos de
história, sucesso e solidez. Parabéns, Copagril!
A Copagril faz parte da história de centenas de
famílias de Marechal Rondon e região. A fim de
valorizar essas pessoas, que fizeram e que fazem
parte da construção da Copagril, o O Presente Especiais desenvolveu esse material comemorativo
para marcar o Jubileu de Ouro da cooperativa

08

COPAGRIL 50 ANOS

Galeria de ex-presidentes

Atual diretoria

Arlindo Alberto Lamb
1970 a 1973

Ricardo Silvio Chapla
Diretor-presidente
2000 a 2020

Leopoldo Piotrowski
1974 a 1978

Darci Podkowa
Diretor-vice-presidente
2011 a 2020

Alfredo Kunkel
1979 a 1987

Márcio Buss
Diretor-secretário
2011 a 2020

Valter Vanzella
1988 a 1999

Ação regional no Oeste do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul
A Cooperativa Agroindustrial Copagril possui as seguintes unidades:
➔ SEDE ADMINISTRATIVA:

➔ MÁQUINAS E IMPLEMENTOS:

- Marechal Cândido Rondon

- Marechal Cândido Rondon.

➔ LOJAS AGROPECUÁRIAS, UNIDADES DE RECEBIMENTO
E ARMAZENAMENTO:

➔ TRANSPORTES:

- Marechal Cândido Rondon, com unidades também nos distritos
de Iguiporã, Margarida, Porto Mendes e São Roque;
- Guaíra, com unidade também no distrito de Bela Vista;
- Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado,
Quatro Pontes e São José das Palmeiras;
- Santa Helena, com unidades nos distritos de São Clemente e
Sub-sede;
- Toledo, com unidade no distrito de Novo Sarandi;
- No Estado do Mato Grosso do Sul, com unidades nos municípios
de Itaquiraí, Eldorado e Mundo Novo.
➔ SUPERMERCADOS:
- Guaíra, Nova Santa Rosa, Toledo, no distrito de Novo Sarandi,
Eldorado (MS) e duas unidades em Marechal Cândido Rondon.
➔ POSTOS DE COMBUSTÍVEIS:
- Entre Rios do Oeste, Nova Santa Rosa e Marechal Cândido
Rondon, com unidade também no distrito de Margarida.

- Marechal Cândido Rondon.
➔ INDÚSTRIAS:
- Marechal Cândido Rondon, com Unidade Industrial de Aves
Copagril e Unidade Industrial de Rações;
- Entre Rios do Oeste, com Unidade Industrial de Rações.
➔ ESTAÇÃO EXPERIMENTAL:
- Marechal Cândido Rondon e Guaíra, no distrito de Bela Vista, com
Núcleos de Recria e Produção de Ovos Férteis Copagril.
➔ ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA CULTURAL COPAGRIL (AACC):
- Marechal Cândido Rondon, com associações também nos
distritos de Margarida, Porto Mendes e São Roque;
- Santa Helena, no distrito de Sub-Sede;
- Entre Rios do Oeste, Mercedes e São José das Palmeiras.

COPAGRIL 50 ANOS
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“O QUE SERIA DO OESTE
se não tivéssemos as cooperativas?”
HÁ 20 ANOS NO CARGO DE DIRETOR-PRESIDENTE DA COPAGRIL, RICARDO CHAPLA COMEMORA
OS 50 ANOS DA COOPERATIVA, ENALTECENDO A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS
NA CONSTRUÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

A

Divulgação/C
opagril

Diretor-presidente
da Copagril, Ricardo
Chapla: “Os que aqui
passaram nesses 50
anos como dirigentes,
conselheiros e
lideranças, todos
procuraram fazer a
sua parte da melhor
maneira possível”

Copagril, ao longo dos seus
50 anos, teve uma grande
participação especialmente
no desenvolvimento do município de
Marechal Cândido Rondon, bem como
do Oeste do Paraná.
O diretor-presidente da cooperativa,
Ricardo Chapla, enaltece que toda a região Oeste se beneficia com a Copagril.
“Eu me pergunto: o que seria do Oeste
se não tivéssemos as cooperativas que
temos na região? Eu tenho certeza que
seria bem diferente do que ela é hoje”,
afirma.
Chapla ressalta que não são somente
as cooperativas que trabalham para
o desenvolvimento da região, mas
garante que elas têm uma participação muito grande na
construção do potencial
econômico do Oeste do
Paraná.

50 ANOS
DE SUCESSO

No ano em que a
Copagril completa
o Jubileu de Ouro,
Chapla lembra que
a história de sucesso da cooperativa é fruto da

participação das pessoas e lideranças sempre presentes e atuantes. “Temos lideranças e pessoas
que estão conosco e contribuíram
para termos uma grande empresa
chamada Copagril completando
50 anos em 2020. Os que aqui
passaram nesses 50 anos, como
dirigentes, conselheiros e lideranças, todos procuraram fazer
a sua parte da melhor maneira
possível”, enfatiza.
Há 20 anos à frente da Copagril, Chapla é o mais longínquo
diretor-presidente no cargo. “Coube a mim ficar mais tempo como
presidente da cooperativa”, aponta.

PÓS-50 ANOS

Ele avalia que os próximos anos
serão de mudanças na conjuntura
do Brasil e da economia como um
todo, e consequentemente nas
cooperativas também. “Porém,
seguiremos sempre olhando o
que é melhor para os associados,
eles são os primeiros que precisam
estar seguro no que será realizado
daqui para frente e nossas ações
sempre são tomadas pensando
neles, que são os protagonistas da
Copagril”, evidencia.

Temos lideranças
e pessoas que
estão conosco e
contribuíram para
termos uma grande
empresa chamada
Copagril completando
50 anos em 2020
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Associados
DESTACAM ATUAÇÃO DA COPAGRIL
Vilson Schwantes
O produtor Vilson Schwantes se destaca na produção de grãos
e, segundo ele, isso acontece porque a Copagril o ajuda a fazer uma
boa gestão em todas as etapas da produção, proporcionando mais
tranquilidade e rentabilidade na atividade, gerando qualidade de
vida para toda a família. “A Copagril é uma empresa parceira dos
associados, instituições de ensino e pesquisa, impactando positivamente na qualidade de vida de seus associados, colaboradores e na
vida das pessoas de toda a região de sua abrangência”, considera.
Para Schwantes, a Copagril é promotora de desenvolvimento
sustentável em todas as suas atividades. “O trabalho da Copagril vai
muito além de propiciar uma vida melhor para seus associados. Na
produção, industrialização e exportação de alimentos, por exemplo,
contribui significativamente para o desenvolvimento econômico dos
municípios, Estado e nação”, opina.

Divulgação

DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE GRÃOS

Divulgação

Eliane Marceli do Rosario
DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE SUÍNOS
Destaque na produção de suínos, Eliane Marceli do
Rosario afirma que a Copagril é de fundamental importância
em sua atividade. “Somos muito felizes em fazer parte desta
cooperativa, onde temos profissionais que sempre nos acompanham e orientam para que possamos sempre ter resultados
melhores”, aponta.
Ela ressalta que a Copagril é uma grande parceira do dia
a dia. “A cooperativa dispõe de acompanhamento técnico na
nossa atividade, sempre atendendo o nosso chamado e não
deixando faltar nada do que precisamos para os suínos, e isso
é um diferencial muito importante”, enaltece.

COPAGRIL 50 ANOS

Vilmar Fülber
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DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE LEITE

Divulgaç

ão

Associado da Copagril destaque na produção de leite, Vilmar Fülber diz que a cooperativa inspira segurança no seu trabalho. “A
Copagril é de extrema importância no nosso
trabalho, tendo em vista a confiança que temos
e a certeza da pontualidade no recebimento
e pagamento da nossa produção. Isso nos
traz muita segurança. Além do mais, poucas
empresas nos oferecem tantas oportunidades,
com um leque de diversidades nas áreas
de atuação. Hoje não consigo imaginar seguir as atividades no ramo de
produção de leite sem a Copagril”,
observa Fülber.

Hoje não consigo
imaginar seguir as
atividades no ramo de
produção de leite sem
a Copagril

A cooperativa é
sólida. Assim como
a Copagril está
evoluindo, nossa
família também
evolui junto

Ivanete Krenchinski

Fo

toc
ity

DESTAQUE NA PRODUÇÃO DE AVES
Segundo a produtora Ivanete Krenchinski, a Copagril faz parte da
história da sua família. “Meu pai sempre foi associado da cooperativa,
e quando casei, meu esposo já era associado. Pouco tempo depois, me
associei e hoje minhas duas filhas também são associadas da Copagril”,
relata.
Ela enfatiza que a Copagril traz segurança ao produtor rural. “É
uma empresa aliada, pois trabalhamos em parceria, e isso nos transmite
segurança. Podemos produzir e até ampliar nosso ramo, porque sabemos
onde comercializar nosso produto. A cooperativa é sólida. Assim como a
Copagril está evoluindo, nossa família também evolui junto, em conhecimentos, diversificações e financeiramente”, evidencia.
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UMA HISTÓRIA CONSTRUÍDA PELOS

associados

TRAJETÓRIA DA COPAGRIL TEM LIGAÇÃO ÍNTIMA COM A FIDELIDADE E O AMOR QUE HOMENS E
MULHERES DESPRENDERAM AO LONGO DOS ANOS, PERMITINDO TANTO O DESENVOLVIMENTO
DE ASSOCIADOS QUANTO DA COOPERATIVA. DEDICAÇÃO E TECNOLOGIA REVOLUCIONARAM A
PRODUTIVIDADE NO CAMPO E NAS CIDADES NESTES 50 ANOS DE HISTÓRIA, GERANDO RESULTADOS
QUE PROJETAM O AGRONEGÓCIO REGIONAL A UM FUTURO CADA VEZ MAIS PRÓSPERO

Valter Vanzella

“M

Divu

lgaç

ão/F

rime

sa

e associei à Copagril no
ano de 1981, e em 1983
passei a fazer parte do Conselho Fiscal da cooperativa. De 1988 a 1999,
estive na presidência da Copagril.
Durante esse período, eu vivi na
Copagril coisas interessantes que
me fizeram criar vínculos com a
cooperativa. Vivemos momentos
difíceis nos 12 anos em que fui
presidente, mas também tenho o

sentimento de dever cumprido, de
ter conseguido atender o pequeno
produtor, ajudando com atividades
e com meios para ele se manter na
propriedade rural. Em todos esses
anos na Copagril, percebo que dentre os associados da cooperativa predominam os pequenos produtores.
Com isso, a Copagril tem um papel
muito importante no agronegócio
regional”, relata Vanzella.

Braulio Franzener
uando ingressei na Copagril, bem no início
da cooperativa, em 1975, era tudo
muito diferente. A estrutura era
menor, havia um número menor
de funcionários, o que mudou
muito comparado com os dias
atuais. A cooperativa cresceu
muito nesses anos. No início a Copagril era pequena, e aos poucos
começou a trabalhar com o setor

de leite, suinocultura e avicultura.
A Copagril hoje é uma potência. A
cooperativa está bem estruturada
e, sem dúvida nenhuma, qualquer
empresa grande pode se espelhar na forma como a Copagril
é administrada. Me sinto muito
orgulhoso em ser associado há
45 anos. Sempre fui um grande
defensor da Copagril”, destaca
Franzener.
Arquivo/OP

“Q
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Hugo Weschenfelder

“M

e associei à Copagril em 1973, pois
na época colhi soja e não havia
onde depositar. A Copagril nos
ajudou muito, sempre faturando
a produção com preços justos.
Nessa época a cooperativa tinha
o armazém inflável, que era uma

novidade para nós, apesar de a
cooperativa ainda ser pequena.
Sou muito feliz por fazer parte da
história da Copagril. Meu filho
também se associou à cooperativa, que é uma grande parceira
dos produtores”, enaltece Weschenfelder.

Santina Bendo
os associamos, na época, porque precisávamos
comercializar nossa produção, e a Copagril foi
uma opção segura para realizar esse negócio. Sempre acreditamos no cooperativismo. Lembro quando foi lançada a
pedra fundamental da Copagril, e era um local muito longe
da cidade, e a cidade cresceu tanto que hoje a Copagril é
essa empresa gigante. Produzimos milho e soja, e todos
esses anos fomos fiéis à cooperativa. Me sinto muito bem
em fazer parte da Copagril, pois sempre trabalhamos com
a cooperativa, tivemos muitos benefícios e acho que para
nós, pequenos produtores, a cooperativa é uma solução,
uma coisa muito boa”, analisa Santina.

Fotos: Divulgação

“N

Hilberto Schug

“S

ou sócio da Copagril desde 1973. Naquela época não tínhamos muita orientação sobre como
vender nossa produção e a Copagril foi uma solução para
isso. É uma cooperativa que é nossa, somos sócios de um
local onde recebemos instruções e através da cooperativa
tivemos esses treinamentos. No início era tudo muito novo,
a cooperativa estava começando a construir sua estrutura
e os associados ajudaram muito nessa construção. Meu
filho também é associado à Copagril. Me sinto realizado
por poder ter uma cooperativa que sempre esteve junto
ao produtor. Se a cooperativa está bem, é sinal que o
associado está indo bem
também; é uma família
cooperativista. Me sinto
orgulhoso por poder
fazer parte da história
da Copagril”, enfatiza
Schug.

COPAGRIL 50 ANOS

Paulo Schneider

“P

roduzíamos leite e com o tempo a produção foi aumentando, e nessa época, em 1976, a Copagril
recolhia o leite dos produtores. Certa
vez, a cooperativa anunciou que não iria
mais recolher leite de não sócios. Foi, então, que decidi me associar à Copagril.
Dali para frente, sempre continuamos
parceiros. Meu genro e minha filha

também são associados à cooperativa
e nós ficamos muito felizes com isso,
pois antes de vender a produção para
a Copagril tínhamos problemas e a
cooperativa nos trouxe segurança. A
Copagril melhorou muito nesse tempo
e eu gosto muito da cooperativa, pois
somos muito bem atendidos”, elogia
Schneider.

Otávio Dresch

“M

e associei à Copagril em 1980, pois a
cooperativa era mais vantajosa para
se trabalhar. Produzo soja, milho e frango. A
cooperativa mudou muito de lá para cá. Quando
me associei não haviam tantas tecnologias como
temos hoje. Ser associado à Copagril é uma coisa
muito boa. Se não fosse pela cooperativa, com
quem iríamos contar? Minha esposa é associada
e meus dois filhos também são associados. Para
mim, é uma grande honra ser sócio da Copagril.
Sempre que precisamos de algo somos muito bem
atendidos”, evidencia Dresch.

Fotos: Divulgação
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Dionisio Chapla

“M

e associei à Copagril, pois, na época, era muito
mais viável vender a produção para a cooperativa, era mais garantido. Produzimos frango, a lavoura
está arrendada para meus filhos, que também são sócios
da cooperativa. Temos muita confiança na Copagril, pois
a cooperativa sempre é muito honesta e correta. Sempre
trabalhamos e confiamos na Copagril”, ressalta Chapla.
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O futuro do cooperativismo está

NOS JOVENS

COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE NOVOS LÍDERES E DIFUNDIR O COOPERATIVISMO
NOS JOVENS, ASSOCIAÇÃO DE COMITÊS DE JOVENS DA COPAGRIL (ACJC) CONTA COM CERCA DE 300
JOVENS PARTICIPANTES E DESENVOLVE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS

A ACJC promove anualmente duas
atividades: a maratona cultural e as olimpíadas esportivas. “A maratona cultural
conta com atividades e apresentações
de música, dança, teatro e poesia e as

FORMAÇÃO
DE LIDERANÇAS

“Para mim, a maior importância da ACJC é o número de
amizades que você faz, as novas
experiências que os jovens têm,
que vão complementando a
formação, tanto a social e cultural
como as experiências de vida.
Tudo isso vai somando para
se ter uma formação de
liderança. Não só
liderança para a
cooperativa, mas
uma liderança
para o município, para a
comunidade”, destaca
Laske.

Tudo isso vai
somando para se
ter uma formação
de liderança. Não
só liderança para a
cooperativa, mas
uma liderança para
o município, para a
comunidade

ão

ATIVIDADES

olimpíadas esportivas contam com jogos
de futebol suíço, futsal, vôlei, jogos de
mesa e atletismo, com corridas, caçador,
revezamentos, cabo de guerra, além de
tênis de mesa, sinuca, canastra e truco.
Além disso, a ACJC promove a cada
dois anos um baile com a escolha da
rainha ACJC”, expõe o presidente da
associação.

Divulgaç

C

om o intuito de difundir o
cooperativismo e a formação
de novas lideranças para a
comunidade em geral, além de divulgar
a cultura, o esporte entre outros dentro
da cooperativa e da comunidade em que
a Copagril atua, em 1977 foi criado o primeiro Clube de Jovens Cooperativistas,
no município de Quatro Pontes.
No mesmo ano foi criada a Associação de Comitês de Jovens da Copagril
(ACJC). Segundo o presidente da gestão
2020 da ACJC, Lucas Laske, atualmente
a associação conta com a participação de
aproximadamente 300 jovens. “Podem
participar da ACJC jovens filhos de sócios, netos ou jovens que tenham algum
vínculo com a Copagril, que estejam dentro da área de ação da cooperativa e que
tenham mais de 12 anos, além de jovens
da comunidade que de alguma forma
tenham contato direto com a Copagril”,
comenta Laske.

Presidente da
gestão 2020 da
ACJC, Lucas Laske: “A
maior importância
da ACJC é o número
de amizades que
você faz, as novas
experiências que os
jovens têm, que vão
complementando a
formação”

COPAGRIL 50 ANOS

OLHAR VOLTADO À

força feminina
COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER LIDERANÇAS E AUMENTAR A
MOTIVAÇÃO FEMININA, ASSOCIAÇÃO DOS COMITÊS FEMININOS DA
COPAGRIL (ACFC) CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE CERCA DE 400 MULHERES

A

Associação dos Comitês Femininos da Copagril (ACFC) foi
criada em 1977, com atuação nos municípios de abrangência da
cooperativa. Segundo a presidente da ACFC na gestão 2020, Marize Bona Rieth, com o objetivo de promover o desenvolvimento feminino,
aumentar a autoestima, estimular as amizades e descontrair as mulheres,
a associação conta com a participação de aproximadamente 400 mulheres. “Participam da ACFC as sócias, esposas, filhas, noras de sócios e
demais mulheres ligadas à agricultura”, menciona Marize.

LIDERANÇA
E MOTIVAÇÃO

açã

o

Dos propósitos da associação, Marize elenca que os principais
são desenvolver lideranças e aumentar a motivação feminina.
“Incentivamos as mulheres a participarem do dia de campo
com seus trabalhos e produtos, além de promovermos cursos
e palestras para desenvolvermos lideranças e aumentar a motivação feminina. Além do mais, a ACJC promove encontros
para descontrair as mulheres, com concursos de pratos
para mostrar as habilidades das sócias na cozinha. Temos
também a olimpíada para fomentar a cooperação entre as
sócias. Promovemos campanhas para auxiliar entidades
beneficentes como a Apae, asilo e hospital do câncer”,
relata a presidente da ACFC.

Divu
lg
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PARTICIPAÇÃO
NAS DECISÕES

Para Marize, os comitês oportunizam uma
participação mais ativa das mulheres em suas
comunidades. “Acho que é importante termos os
comitês das mulheres dentro da Copagril, porque
os comitês divulgam os assuntos da cooperativa
em todos os aspectos, incentivando as cooperadas a participarem das reuniões e decisões,
participando nos projetos e nas propriedades,
se envolvendo com as famílias e também na
tomadas das decisões na família”, enaltece.

Presidente da ACFC na gestão 2020, Marize Bona Rieth:
“É importante termos os comitês das mulheres dentro da
Copagril, porque eles divulgam os assuntos da cooperativa em
todos os aspectos, incentivando as cooperadas a participarem
das reuniões e decisões”
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COPAGRIL CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DOS

municípios
PRESENTE NA REGIÃO OESTE DO PARANÁ E NO SUL DO MATO GROSSO
DO SUL, COOPERATIVA INVESTE E PARTICIPA DO DESENVOLVIMENTO
DOS MUNICÍPIOS ONDE ESTÁ INSTALADA

Marcio Rauber
PREFEITO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Copagril, em suas décadas de história vitoriosa, tem sido um dos mais
importantes pilares da economia
do nosso município. A cooperativa, ao longo desses 50 anos,
construiu um universo de ações
que hoje a sustentam de forma
sólida, alicerçada. O sucesso da
Copagril e de seus associados é,
acima de tudo, a feliz compro-

vação de que com união tudo
é possível. Lembro-me bem do
jargão que costumeiramente era
usado nos primórdios tempos, em
que o cooperativismo se expandia
a passos largos no município e a
Copagril já se prenunciava como
uma das mais exitosas iniciativas:
‘A união faz a força’. Com a Copagril, Marechal Cândido Rondon é
mais forte”, destaca Rauber.

Fotos: Divulgação

“A

Heraldo Trento

Aguinaldo dos Santos

PREFEITO DE GUAÍRA

PREFEITO DE ELDORADO (MS)

“P

ara falar da Copagril, precisamos voltar um pouco no
tempo e pensarmos cooperativismo, especialmente no
agronegócio. É uma atividade que vem se expandindo no Brasil todo
e de uma maneira brilhante. Não só no agronegócio, mas vemos
também o cooperativismo funcionando muito bem na área ﬁnanceira.
Enquanto prefeito de Guaíra, posso
aﬁrmar que a Copagril tem sido
fundamental no desenvolvimento
do cooperativismo e do agronegócio do município e está fazendo um
belíssimo trabalho. Nós estamos
muito satisfeitos ao perceber que a
Copagril também faz a sua parte,
investindo cada vez mais no nosso
município, e eu espero que essa
parceria continue dando certo.
Desejo cada vez mais sucesso para
a cooperativa, que é uma empresa
de fundamental importância para
o nosso desenvolvimento, gerando
empregos e oportunidade de renda para muitas pessoas”, pontua
Trento.

“A

chegada da Copagril em
Eldorado foi uma conquista
muito grande para a população, e o município só teve a ganhar com a instalação
do supermercado da Copagril. Ficamos
muito felizes em receber esse investimento da cooperativa em Eldorado e temos
que agradecer à Copagril por acreditar no
nosso município e na nossa população”,
ressalta Santos.
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Valdomiro Brischiliari Sobrinho
PREFEITO DE MUNDO NOVO (MS)

“A

Fotos: Divulgação

Copagril é tão importante para a nossa cidade que um importante
bairro tem o nome da referida cooperativa, sede da mesma no
primeiro município do Mato Grosso do Sul para quem vem do Sul do país.
Temos um convênio assinado para construir o asfalto em frente à sede da
unidade em nossa cidade. Que Mundo Novo e a Copagril possam crescer
juntos e mostrar a luta de pessoas que trabalham e colocam a união, a esperança e o empreendedorismo como força motriz do desenvolvimento.
Parabéns, Copagril, pelos 50 anos de vida”, enaltece Sobrinho.

Marcel Micheletto

Jones Neuri Heiden

SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA

PREFEITO DE ENTRE RIOS DO OESTE

“A

Copagril é a maior empresa de Entre Rios
do Oeste, atuando em vários segmentos.
Temos como destaque a fábrica de ração, onde toda
ração consumida pelos produtores de aves é produzida em Entre Rios
do Oeste. A Copagril é
a cooperativa que mais
gera empregos aqui,
e isso para o desenvolvimento do nosso
município é muito
importante. Sem a
presença da cooperativa em Entre Rios do
Oeste não teríamos o
desenvolvimento que
temos hoje”, considera
Heiden.

“A

Copagril é uma das
cooperativas pioneiras da nossa região e tem feito
um trabalho de assistência
técnica fantástico, ajudando os
cooperados e, acima de tudo,
agregando valor para o produto desses cooperados. Isso
gera renda, empregos, tributos

e, consequentemente, o desenvolvimento da nossa região. A
cooperativa tem dado exemplo
de contribuição com o agronegócio brasileiro, é uma das grandes
locomotivas que o Oeste tem
através do seu desempenho e
da sua produtividade”, aponta
Micheletto.

Ricardo Fávaro Neto
PREFEITO DE ITAQUIRAÍ (MS)

“É

um orgulho muito grande ter a Copagril instalada no nosso município. Ela contribui muito com o nosso agronegócio, com o nosso
agricultor familiar, que é uma das características de Itaquiraí. Isso representa
uma grandeza para a matriz econômica do nosso município. Através da Copagril fomos apresentados às tecnologias e às inovações, por isso parabenizo
a cooperativa pelos 50 anos de história dessa grande organização”, frisa Neto.

COPAGRIL 50 ANOS

COPAGRIL CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS
Cleci Loffi

“A

agricultura há muitos anos
vem mantendo a economia
do nosso país. Em Mercedes sabemos
o quanto é importante o incentivo para
os nossos produtores, e dentro dessas
parcerias nós temos hoje uma grande
aliada que é a Copagril. No nosso
município existem vários produtores
integrados com a cooperativa em vários

setores, o que faz com que a economia
gire no nosso comércio. A Copagril é a
responsável por todo esse crescimento
agrícola e econômico de Mercedes. Parabenizo a Copagril por sempre olhar
para os pequenos municípios e seus
produtores e por incentivar a nossa
agricultura, para que possa crescer
de forma ainda maior”, enfatiza Cleci.

Fotos: Divulgação

PREFEITA DE MERCEDES

João Laufer
PREFEITO DE QUATRO PONTES

“C

Vanderleia Kochepka

omo gestor do município,
vejo a relevância de uma
potência como é a Copagril, que com
o passar dos anos teve um crescimento
vigoroso. Para um município que tem
os entrepostos e demais operações da
Copagril, é notável o desenvolvimento,
pois gera-se emprego, renda e riquezas.
A isso damos o nome de progresso.
Portanto, em nome da administração

pública de Quatro Pontes, cordialmente
parabenizamos todos os envolvidos
neste processo, pois, como o próprio
slogan diz ‘o valor está nas pessoas’,
o resultado não poderia ser diferente,
uma vez que devemos valorizar este
capital tão importante: o ser humano!
Nosso abraço fraterno aos associados,
gestores, agricultores, clientes, amigos e
parceiros da Copagril”, celebra Laufer.

Leomar Rohden (Mano)
PREFEITO DE PATO BRAGADO

“A

Copagril é uma empresa muito importante para o nosso
município, assim como para toda a nossa região. Sabemos
da importância da cooperativa em Pato Bragado, da parceria com
os nossos produtores, além do fato de gerar emprego e renda para
as pessoas do nosso município e de proporcionar parcerias com os
agricultores, o que é extremamente valioso. É uma empresa muito
importante para o desenvolvimento social, ambiental, econômico
para a nossa região e para Pato Bragado”, pontua Mano.

Marili Koehler
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José Carlos Schiavinato
DEPUTADO FEDERAL

“O

cooperativismo fez a
diferença no desenvolvimento do Oeste do Paraná
ao longo dos anos. A Copagril
está de parabéns por tudo aquilo
que fez e pelo desempenho que
teve durante todo esse período. O
Estado do Paraná, especialmente
a região Oeste, não seria o mes-

mo sem a participação forte do
cooperativismo, sem a liderança
que a Copagril exerce durante
tantos anos voltada ao agronegócio. Nós ﬁcamos agradecidos em
termos uma cooperativa com tanta
eﬁciência ocupando esse espaço
no cenário nacional”, evidencia o
deputado.
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COPAGRIL CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS
Norberto Pinz
PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA

Copagril é uma grande parceria que contribui de diversas
formas com Nova Santa Rosa. Temos a criação de aves e
suínos, supermercado, posto de combustível e agropecuária. Todos
esses negócios geram receita e movimentam a nossa economia,
além da geração e manutenção de empregos. Por isso, a Copagril
é importante para o nosso município, sendo uma cooperativa
atuante e diversiﬁcada. Deixamos nossos parabéns pelos seus 50
anos”, parabeniza Pinz.

Evandro Miguel Grade (Zado)

José Roberto Ricken

PREFEITO DE SANTA HELENA

PRESIDENTE DO SISTEMA OCEPAR

“A

“A

Copagril é fundamental para o desenvolvimento de toda a região Oeste. Ela sempre
teve em sua visão o desenvolvimento. Ao longo dos
50 anos de existência, a Copagril foi muito importante para os seus cooperados, que, com o apoio da
cooperativa, foram se desenvolvendo e diversiﬁcando
suas atividades. A Copagril é altamente integrada às
cooperativas da região, que a levaram a ter o destaque que possui
atualmente. A
Copagril conseguiu isso com
muito trabalho
e muita persistência, muita
técnica e responsabilidade,
e com isso a cooperativa cresceu
e fez crescer seus
cooperados”,
observa o presidente da Ocepar.
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Copagril é parte fundamental do desenvolvimento da atividade rural de Santa Helena
e toda a região Oeste. Em seus 50 anos, tem atuado de
forma séria, auxiliando as famílias e produtores rurais a
prosperarem, ajudando a transformar nosso município
em referência no agronegócio. Ela representa toda a
força e vontade de trabalho
da nossa população, agindo
de forma incansável para o
crescimento e fortalecimento do agronegócio e todos
que dependem da atividade. Parabenizo todos
os associados e
cooperados pela
dedicação e pelo
trabalho. Que
vocês continuem servindo
de exemplo a
todos nós por
muitos anos”,
enaltece Zado.

Fotos: Divulgação

“A

Gilberto Fernandes Salvador
PREFEITO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

“A

Copagril, nos seus 50 anos, faz parte do nosso agronegócio,
recebendo cereais, vendendo insumos, estando sempre ao
lado dos associados, e agora, na última década, com a implantação
do frigoríﬁco, gerando empregos para que as pessoas do município
tenham renda. Todo esse tempo a cooperativa sempre esteve presente, honrando os compromissos com os produtores que entregam
sua produção, estando sempre ao lado do desenvolvimento de
São José das Palmeias e da nossa microrregião”, salienta Salvador.

COPAGRIL 50 ANOS

PARCEIROS COMERCIAIS PARTICIPAM DA CONSTRUÇÃO DE UMA

história

PARCERIA COMERCIAL SEMPRE FOI MUITO
IMPORTANTE NESTES 50 ANOS DE HISTÓRIA DA
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL: UM
AUXÍLIO MÚTUO GERANDO AVANÇOS E EVOLUÇÃO

Kleber Dias Martins
GERENTE COMERCIAL DA GRASP

“T

em sido um privilégio
para a Grasp poder
trabalhar com a Copagril, em uma
relação fundamentada no trabalho
e na conﬁança, dois aspectos que
se constroem e se consolidam
ao longo do tempo. Nossa
parceria conquistou diversos
avanços zootécnicos em busca de uma produção animal
com mais saúde, segurança e
eﬁciência. A Grasp celebra e parabeniza a Copagril pela empresa
sólida e pelo sucesso nesses 50 anos
de atuação em prol do agronegócio
brasileiro”, enaltece Martins.

Daniel Pigatto
Monteiro
PRESIDENTE
& CEO DA TECTRON

“A

Copagril figura
entre as maiores e
mais importantes empresas
do agronegócio nacional. Os
esforços dos cooperados ao
longo desses 50 anos, atrelados ao trabalho importante
dos colaboradores e à visão
das diretorias ao longo do
tempo, se traduzem nessa
longevidade, crescimento e
futuro duradouro”, salienta
Monteiro.

Fotos: Divulgação
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Claudia Zilli
Teixeira
DIRETORA
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL DO
LABORATÓRIO PRADO

“N

o ano de 1998 foi
estabelecida uma
promissora parceria entre a
Copagril e o Laboratório Prado.
Durante esses 50 anos, 22 anos
foram de trabalho em conjunto,
sempre focado na sanidade
animal e na rentabilidade dos
cooperados. Nós, do Laboratório
Prado, acompanhamos de perto o
crescimento, o desenvolvimento
e a evolução sólida da Copagril.
A sinergia de propósitos dessa
parceria proporcionou uma
entrega de valor muito relevante
para os cooperados, abrindo caminhos para o desenvolvimento
de produtos que atendessem
plenamente a demanda dos produtores. Alinhado com a missão
da Copagril temos empenhado
muita dedicação para que essa
parceria seja cada dia mais sólida
e frutífera. O Laboratório Prado
tem muito orgulho de participar
e fazer parte dessa história de
sucesso. Parabéns, Copagril, pelos
50 anos”, felicita Claudia.

Otomar Alberto Rieder e
Otomar Alberto Rieder Júnior

Fotos: Divulgação
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BEBEDOUROS SIRI

“N

ós, da Bebedouros Siri, somos honrados em contribuir com a
construção do grandioso legado da Copagril. Sabemos que nossos
valores semelhantes de ética, cooperação, qualidade, atendimento e sustentabilidade nos levam a buscar cada vez mais excelência e inovação naquilo que
fazemos para elevar a satisfação de nosso cliente. Nossa parceria tem colhido
bons frutos. Acreditamos, movemos e somos movidos pela suinocultura, que
é essencial para a economia do nosso país”, destacam.

Regiane Peres
DIRECTOR SPECIALTY SOLUTIONS LATAM DA ROYAL DSM

“U

m dos objetivos da Royal DSM
é ser líder mundial em nutrição
e saúde animal. Para isso, investimos todo
nosso potencial científico e inovador na busca
de soluções que atendam os maiores desafios
do planeta, impulsionando a prosperidade
econômica, o progresso ambiental e os
avanços sociais para criar valor sustentável a
todas as partes interessadas, contribuindo de
forma mensurável e tangível com o mercado
de proteínas animais. Por este motivo, ter
um parceiro como a Copagril, que corrobora

com nosso objetivo, é de extrema valia para a
companhia. Acreditamos firmemente em sistemas alimentares sustentáveis e queremos
desempenhar um papel fundamental nessa
transformação. Sendo a Copagril uma das impulsionadoras de crescimento nas suas áreas
de atuação e a Royal DSM líder no segmento
de nutrição animal, fortalecemos cada vez
mais todo o mercado atuante do agronegócio,
concentrando todos os esforços na melhoria
do setor e na inovação de produtos e serviços
para toda a cadeia produtiva”, expõe Peres.

Celito Rauber

GERENTE DA AGÊNCIA CRESOL INTEGRAÇÃO

“P

João Livi/OP
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arabéns à Copagril e aos seus associados pelos 50 anos fazendo
história no desenvolvimento e crescimento
de toda a região de sua abrangência. Sem
a Copagril, a região não teria se desenvolvido de tal forma. Atualmente, o Oeste é
considerado destaque principalmente na
produção de soja e milho, suínos, aves, leite
e peixes. O apoio aos seus associados na
sua formação, na orientação de assistência
técnica, na fixação do produtor na sua
propriedade, culminou no crescimento da

Copagril e no desenvolvimento dos seus
associados, sendo um marco da cooperativa. A Cresol é uma parceira da Copagril,
disponibilizando recursos do crédito rural
mediante projetos técnicos para apoiar o
empreendimento dos seus associados, proporcionando ao agricultor uma segurança
a mais em seus investimentos. Por isto as
cooperativas de crédito e de produção
andam juntas rumo ao desenvolvimento
da região e da comunidade onde estão
inseridas”, declara Rauber.

Leobraz Alves Dias
SUPERVISOR DE VENDAS DA METALÚRGICA DEBONA

“A

Debona parabeniza a Copagril, a diretoria e todos os
funcionários e associados pelos 50 anos
de trabalho e desenvolvimento desta
importante cooperativa. Desejamos muito
sucesso e buscamos lembrar que a Debona
estará sempre focando seus esforços na

produção de equipamentos, como aquecedores, desidratadores e implementos
para avicultores, suinocultores e produtores de leite. Que nossos produtos auxiliem
cada vez mais a Copagril a se consolidar
como uma das maiores cooperativas da
região”, evidencia Leobraz.
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Tiago Salomão

Nelson Lopes
CEO DA VACCINAR NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL

“P

Fotos: Divulgação

arabenizamos a Copagril pela história de
sucesso construída ao longo de seus 50 anos
de trabalho sério e comprometido em levar tecnologia e
eﬁciência produtiva a todos seus associados e aos lares
de milhões de brasileiros. Sabemos que durante todos
esses anos foram muitos os desaﬁos, mas a cooperação
e o talento se tornaram ingredientes essenciais para
superá-los, provando a cada dia que com união, ética e
trabalho é possível avançar, mudar e inovar, criando
novas perspectivas e atitudes. A Vaccinar - Nutrição e Saúde Animal - tem muito orgulho de ser
parceira da Copagril, uma empresa, assim como
nós, 100% brasileira. Compartilho o pensamento e
as palavras do senhor Ricardo Chapla, presidente
da Copagril: ‘o sentimento de que ainda é possível
fazer muito mais e ir além’. Sigamos juntos e ﬁrmes
nessa busca”, aponta Lopes.

Patricia e Marta Schumacher

“T

er parceiros como a Copagril nos
impulsiona a seguir cada vez
mais alinhados com o nosso propósito, que
é melhorar a vida das pessoas e a saúde
e o bem-estar dos animais. Sabemos do
empenho que o time Copagril coloca
todos os dias para fazer a diferença, e
queremos que essa parceria siga sempre contribuindo para o crescimento
e fortalecimento dos negócios. Na
MSD Saúde Animal, estamos sempre em busca de inovação, trazendo
ao mercado soluções que de fato façam a diferença e tragam diferencial
competitivo aos nossos parceiros e clientes. A sinergia com a Copagril
também é resultado da missão deles de interagir por meio de tecnologia e
eﬁciência produtiva, em busca da excelência, colocada em prática diariamente. Com certeza ainda teremos muita história a construirmos juntos.
Parabéns pelos seus 50 anos, Copagril”, enfatiza Salomão.

Fernando Gavlik

EMBIO

AGROCERES

“N

ós enxergamos e
acreditamos na
ideia do cooperativismo como
uma excelente solução para a
nossa região. Parceira no desenvolvimento da agricultura, motivando a organização, a união e
participação dos cooperados, a
Copagril bem conduz, orienta
e presta devida assistência
técnica aos produtores. Nossa
região tem grande potencial de
produção de alimentos para
o mundo. E essa é a grande
missão de quem produz, e a
Copagril atende com maestria
seu papel de parceira dos

COORDENADOR COMERCIAL SUINOCULTURA DA MSD SAÚDE ANIMAL

“P

or fomentar a economia local, regional e estadual, mais
em especial a atividade de quem atua
no meio rural com mais condições de lá
se manter, contribuindo para produzir
alimentos e dar melhores condições à
sua família, destacamos o importante
papel da Copagril. A nossa cooperativa se torna ainda mais relevante no
contexto regional pela diversidade da
sua atuação, incentivando a produção
de proteína animal com a criação de
aves, suínos e peixes, além da pecuária
de leite. Esse perﬁl de diversiﬁcação
de atividades atribui à Copagril uma
importância ainda maior no contexto de
Marechal Cândido Rondon, pois é sua
principal fonte geradora de empregos e
renda, contribuindo sobremaneira para

agricultores. Além disso, cumpre sua
missão social, gerando emprego e renda
para a nossa cidade. Hoje não conseguiria
imaginar Marechal Cândido Rondon sem
a Copagril. Ela nasceu para ser parte da
história rondonense”, evidenciam.

o município. Na condição de fornecedor
de nutrição animal, representante da
Agroceres Multimix, sinto-me honrado
em participar da cadeia produtiva da
Copagril, seja pelo fornecimento de
produtos ou através da assistência
técnica a campo, sempre que necessitam
dos nossos serviços”, ressalta Gavlik.

João Carlos Birkholz Duarte
ASSESSOR DE MARKETING DA SANSUY

“C

omemoramos os 50 anos
da Copagril, uma cooperativa que tem uma história de sucesso,
baseada na cooperação e na parceria.
Uma história como essa, construída por
muitas mãos, com comprometimento,
dedicação, honestidade e seriedade,
sempre gera bons frutos. Acreditamos
que quando uma empresa faz aniversá-

rio, o dia é de festa para todos: funcionários, parceiros e clientes. Então, se a
Copragril tem motivos para comemorar,
todos que estão ligados a ela também
têm, até porque o envolvimento nos
dá entendimento de todos os desaﬁos
necessários para manter uma empresa
coesa, unida e vencedora. É um esforço
conjunto que leva todos à vitória. O que

nos uniu ontem e nos une hoje garantirá
nosso futuro, pois estamos prontos
para esta nova etapa de oportunidades,
experiências e sucesso. Que o futuro
que começa agora reserve ainda mais
satisfação para esta parceria de tantos
anos. Para nós, da Sansuy, fazer parte
da Copagril como fornecedor é motivo
de muito orgulho”, frisa Duarte.

Fotos: Divulgação
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Rafael Petry
PROTEMAR

“A

Copagril é uma das maiores empresas da nossa região e ela tem
uma importância muito grande na economia,
não só local, mas em toda a sua área de atuação, devido ao serviço que ela presta para
a comunidade e à diversidade de atividades
que ela desenvolve. Hoje, graças à Copagril,
com o conhecimento que eu tive enquanto

estava dentro da cooperativa, consegui me
especializar na minha área e, tempo depois,
montar minha empresa, e hoje somos parceiros. A Copagril foi muito importante para
mim. A visão cooperativista traz benefícios
para todo o comércio local, e o trabalho
desenvolvido transformou a Copagril em
uma empresa gigante”, elogia Petry.

Fernando Fenner
DIRETOR EXECUTIVO DA SICREDI ALIANÇA PR/SP

“O

ano de 2020 é histórico, quando
Marechal Cândido Rondon
completa 60 anos, a Sicredi completa 35
anos e a Copagril completa 50 anos. As
histórias dessas três entidades se cruzam
em vários momentos e as três juntas construíram essa cidade e deram origem a
diversos municípios próximos. Tudo isso
marca a importância da Copagril nesse período que foi o desenvolvimento regional,

que fez com que as pessoas acreditassem
na nossa região, que aqui era possível produzir. Muitas famílias ficaram na atividade
agrícola, estão até hoje e pretendem ficar
por muitos anos graças à Copagril. O que a
cooperativa fez para a região de Marechal
Cândido Rondon e para o Oeste do Paraná
precisa ser reconhecido sempre, porque
através dessa empresa surgiram muitas
outras”, afirma Fenner.
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Gilberto Toniazzo
VITAMIX

“A

Copagril constituiu-se ao longo de sua existência como
uma empresa muito importante para o agronegócio
nos municípios onde atua. Temos muito orgulho em ser parceiros
da Copagril, e por conhecermos o foco que a cooperativa possui,
partilhamos dos mesmos ideais de desenvolvimento e crescimento
do produtor rural, o associado Copagril. A Vitamix tem um legado
de produtos para a suinocultura, aves e bovinos e entende que
a Copagril sabe o que é melhor para os produtores. Parabéns à
Copagril pelos 50 anos de desenvolvimento. Parabéns aos seus
diretores pela conduta correta e aos associados por acreditarem
e fazerem parte desta cooperativa tão séria e dedicada a eles
próprios”, celebra Toniazzo.

Fabrício André Gonçalves

“E

m uma região movida pela agricultura
e pela agropecuária, como o Oeste paranaense, poder contar com a Copagril é fundamental. Isto porque, na qualidade de parceiro, a AJS
Equipamentos Agropecuários e a Big Dutchman
sempre estiveram cientes do comprometimento
da cooperativa em fornecer os mais tecnológicos e
eficientes equipamentos para a avicultura e para a
suinocultura. A instalação da nossa empresa em Marechal Cândido Rondon, no ano de 2015, teve como
objetivo melhor atender a demanda da cooperativa,
que sempre honrou a satisfação de seus integrados.

A parceria que teve como pilar a valorização do setor
agropecuário e o seu crescimento econômico preocupa-se ainda com o desenvolvimento sustentável,
através do uso consciente das fontes naturais. Completar 50 anos de atuação no mercado só evidencia
a excelência e a responsabilidade da Copagril em
industrializar e comercializar produtos cultivados
na própria região. A expansão internacional das
atividades, tais como a exportação de alimentos,
sem deixar de lado o bem-estar dos cooperados e
clientes, é o que garante o sucesso de meio século
de cooperativa”, avalia.

Fotos: Divulgação

DIRETOR DA AJS EQUIPAMENTOS E REPRESENTANTE BIG DUTCHMANN

ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DE

A

MASTITE CONTAGIOSA

mastite é caracterizada pela inﬂamação da glândula mamária,
sendo responsável pela maior
perda econômica ligada à pecuária leiteira,
abrangendo aproximadamente 18% das
causas de descarte de fêmeas bovinas
leiteiras adultas.
A mastite contagiosa é marcada pelo
aumento signiﬁcativo dos valores de CCS
(Contagem de Células Somáticas) do tanque de leite, podendo se manifestar na
forma clínica (com sinais aparentes) ou,
na maioria das vezes, na forma subclínica
(sem sinais aparentes).
A utilização da caneca de fundo preto é
uma forma muito útil para o diagnóstico da
forma clínica da mastite contagiosa, uma
vez que permite a detecção da presença de
grumos, ﬂocos e pus no leite. Já a mastite
subclínica pode ser diagnosticada através
do teste de CMT (California mastitis test)
ou do controle leiteiro individual.

A transmissão ocorre de vaca
para vaca, geralmente durante
o momento da ordenha, seja
por meio de equipamento
de ordenha contaminado,
pelas mãos dos ordenadores ou, também, através
das toalhas de limpeza.
Para obter-se um controle na incidência da mastite na propriedade é muito
importante realizar o pré e
pós-dipping, aferir os equipamentos de ordenha, fazer o
tratamento dos casos clínicos e subclínicos,
segregação dos animais e realizar um
protocolo de secagem eﬁcaz.
Para aumentarmos as chances de cura
e deﬁnirmos os protocolos terapêuticos é
sempre recomendável a determinação de
qual é a bactéria causadora da mastite.
A Bayer Saúde Animal traz para o campo

a inovação no tratamento da mastite
contagiosa, o único antibiótico intramuscular à base de penetamato,
com amplo espectro de ação, o
Bovigam® Injetável. Por ter um princípio ativo diferenciado, o Bovigam®
Injetável tem alta seletividade pela
glândula mamária e uma concentração até dez vezes superior de ativo na
glândula mamária (quando comparado
a outras preparações de Benzilpenicilina, em dose equivalente).
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Fotos: Divulgação

riado em 22 de dezembro de 1960, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon
teve sua primeira diretoria eleita em 02 de
março de 1968, quando foi eleito o primeiro presidente, Almiro Bauermann. Seguiram na presidência

A primeira e a atual sede do Sindicato Rural

da entidade: Alfredo Guilherme Wiebrantz, Ivo Ilario
da Cunha, Tealmo Cassel, Estanislau Czycza, Jenil
Mantovani, Adolfo Rudolfo Freitag e Valdemar Kayser,
sendo atual o agropecuarista Edio Luiz Chapla.
Como primeira atividade, o sindicato atuou na
revenda de medicamentos para animais, sementes
e máquinas de pequeno porte, que eram repassados
aos produtores. Estes estoques foram totalmente
vendidos para a Copagril, quando da sua fundação.
O sindicato envidou esforços importantes para a
criação da Copagril, em 1970.
A cada ano foi aprimorando suas atividades,
sendo que nele o agricultor passou a encontrar tudo
o que era necessário em termos de informações e
documentações. “As atuais demandas para os sócios
e não sócios são as confecções de Declaração de
Imposto de Renda e do Imposto Territorial Rural, as
folhas de pagamento dos funcionários dos associados.
Hoje também contamos com uma empresa parceira,
que faz os serviços de laudos de segurança no trabalho, além de parceria com o Senar, a partir da qual
é oferecida uma variedade de cursos para os sócios
e familiares. Além disso, os sócios podem usufruir
de planos de convênios médicos, de telefonia e da
convenção coletiva de trabalho”, comenta Chapla.
Das grandes batalhas encampadas pelo Sindicato
Rural, a defesa do produtor rural sempre foi a principal
bandeira. Outras lutas, como as indenizações das
propriedades pelo surgimento do Lago de Itaipu e as
questões que envolvem a defesa pelas invasões de
terras por indígenas, são encampadas pelo sindicato.
“Mais de 600 associados ativos fazem parte deste
sindicato, que é a entidade mais representativa do
produtor rural. Unimos esforços com cooperativas,
Ocepar, Faep e CNA para diariamente estarmos

João Livi

SINDICATO RURAL: atuante pelo agronegócio

Presidente do Sindicato Rural de Marechal
Rondon, Edio Chapla: “Estamos sempre atentos
para defender os interesses do povo do interior”
atentos na busca de direitos e melhorias para os produtores rurais. A conquista de benefícios que trazem
redução de 26% na conta de luz e o programa Luz
Noturna (abono de aproximadamente 60% do valor
da luz consumida à noite) também são resultados
das ações desta união”, destaca o presidente do
Sindicato Rural.
Por fim, ele ressalta a luta para que o Estado
do Paraná seja reconhecido como livre da aftosa
sem vacinação. “O que agrega para o agronegócio
e é outra de nossas conquistas”, aponta. “Estamos
sempre atentos para defender os interesses do povo
do interior, somos uma ponte. Sou agricultor, o que
facilita a compreensão das necessidades e demandas
do agronegócio”, finaliza Chapla.

