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Nova Londrina – uma nova 
fronteira de oportunidades
no extremo noroeste do 
paraná, próximo à divisa do 
Estado com o Mato Grosso 
do Sul e São paulo, em uma 
região conhecida como 
de tríplice fronteira, está 
localizado o município de 
nova Londrina.

 Cidade de aproximadamente 13 
mil habitantes, de clima tropical úmi-
do mesotérmico, verões quentes com 
tendência de concentração de chuvas 
e invernos com geadas pouco fre-
quentes, sem estação seca definida.
Município conhecido pelas possibi-
lidades de expansão do agronegócio. 
Por aqui se encontram terras boas e 
fartas. Além disso, localizada num 
dos estados mais desenvolvidos da 
nação na área do agronegócio, cuja 
infraestrutura possibilita a implanta-
ção de grandes projetos agroindus-
triais.
Talvez por isso que há na cidade 
uma miscigenação étnica que di-
ferenciam de outros municípios 
do país. Por aqui se encontram 
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italianos, afro-descen-
dentes, portugueses, 
alemães, japoneses, 
povos que ajudaram a 
colonizar as pequenas 
cidades que compõem 
a Amupar – Associa-
ção dos Municípios 
Noroeste do Paraná.
 Um lugar que reú-
ne natureza, história, 
progresso, mistério, 
humanismo, solo fértil 
e cultura.
 Com campos fér-
teis produzem uma 
parte dos alimentos 
que abastecem o país, 
através de uma ação 
consciente e preserva-
cionista em lavouras 
de soja, milho, café, 
arroz, entremeadas com plantações 
de cana de açúcar e criações de bo-
vinos de leite e corte, reservas flores-
tais e rios garantem produtos puros 
de origem.
 Uma terra que se firma como nova 
fronteira de oportunidades, onde mui-
tas e promissoras safras são colhidas 
na sucessão de novos e estratégicos 
projetos, todos destinados a promo-
ver o ser humano.

	 No	 extremo	 Noroeste	 nasceu	 a	
Copagra
 Nesta promissora região está 
instalada a Copagra – Cooperativa 
Agroindustrial do Noroeste Para-
naense. Uma Cooperativa com um 
quadro funcional de 700 colaborado-
res efetivos que atuam nas linhas de 
negócios formadas por destilaria para 
a produção de álcool, fecularia, lojas 
agropecuárias, unidades de armaze-
namento de grãos, indústria de pro-
cessamento de arroz, postos de com-
bustíveis, atuando em uma região de 
18 municípios.

	 história	da	Cooperativa
 Nos anos 60 o café era considera-
do o ouro verde do Paraná, atraindo 
inúmeros imigrantes de todos os can-

tos do país. Apesar da riqueza do pro-
duto, o estado precário das estradas e 
a distância das indústrias dificultavam 
a produção em larga escala. Além 
disso, os agricultores sofriam com a 
ação de intermediários que adquiriam 
o café a um preço abaixo do praticado 
no mercado.
 Inconformados com a situação, em 
18 de novembro de 1962, 39 produ-
tores de Nova Londrina, incentivados 
pelo líder cooperativista, Leonardo 
Spadini, fundaram a Copagra – Coo-
perativa Agrária dos Cafeicultores de 
Nova Londrina – que mais tarde, em 
2004, passou a se denominar de Coo-
perativa Agroindustrial do Noroeste 
Paranaense. “Spadini era homem vi-
sionário, que nunca olhava para trás, 
que vislumbrou a possibilidade de um 
futuro melhor a todos se unindo através 
de uma Cooperativa”, conta associado 
Francisco Bezerra da Costa. Morador 
de Marilena até hoje, Bezerra afirma 
que entregou boa parte da produção 
dos cafezais a Cooperativa, mas so-
mente se associou a Copagra em 1967.
 O primeiro investimento da asso-

ciação foi à aquisição de uma máqui-
na de beneficiamento de café. O ciclo 
do produto impulsionou a agregação 
de novos associados e proporcionou 
a expansão da área de ação da coo-
perativa para diversos municípios da 
região. “Eu me associei para entregar 
a produção de café”, conta Fidelis 
Bachiegas, 71 anos, de Santa Cruz de 
Monte Castelo.
 No final dos anos 60 a Cooperati-
va passou a receber o produto. O ciclo 
do algodão na Copagra se deu após a 
implantação da primeira usina de be-
neficiamento, em Nova Londrina, em 
1968, e posteriormente em Naviraí, 
Mato do Grosso do Sul, Querência do 
Norte, Paraná e, mais tarde, em Glória 
de Dourados, também no Mato Gros-
so do Sul. Por vários anos, o algodão 
representou boa parte do faturamen-
to da Cooperativa. “Nós plantamos 
muito algodão, aqui em Santa Cruz, 
e levávamos para beneficiar em Nova 
Londrina”, lembra. No ciclo do pro-
duto, a família Bachiegas cultivou em 
média 10 alqueires da cultura.
 Com o aumento no número de 
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associados, surgiu a necessidade de 
criar novas linhas de negócios para 
continuar como balizador de merca-
do. Além disso, a instituição deveria 
fundamentar o viés técnico/produtivo. 
A produção agropecuária do associa-
do é alicerçada pelo fornecimento de 
insumos agropecuários e assistência 
técnica, recebimento, armazenagem 
e comercialização da produção, tendo 
como enfoque principal o desenvol-
vimento sustentável da comunidade 
cooperativa, cujo fundamento doutri-
nário é a pessoa do homem-associado.
 “Este ano a Copagra completa 50 
anos, nesta longa caminhada contri-
buiu de forma decisiva para o desen-
volvimento da região. Hoje tem mais 
de 2.700 cooperados, sendo que so-
mente em 2012 foram mais de 100 
novos sócios, isso demonstra a credi-
bilidade que a instituição tem frente 
aos produtores. Por isso buscamos tra-
balhar em sintonia com a Cooperativa, 

realizando eventos técnicos e traçando 
estratégias para a comercialização dos 
nossos produtos”, relata Marco Yuri 
Lima, médico veterinário, supervisor 
técnico comercial da Tortuga.

	 Assistência	técnica
 Contando com mais de 30 profis-
sionais, entre engenheiros agrônomos, 
técnicos em agropecuária e médicos 
veterinários, a Copagra acompanha 
a produção dos seus associados e 
dá suporte desde o planejamento do 
plantio até a comercialização da safra. 
Principal elo entre a Cooperativa e os 
cooperados, a assistência técnica é 
responsável pelo sucesso das colhei-
tas e maior produção agropecuária 
das propriedades, indicando a tecno-
logia adequada que deve ser empre-
gada. “Só tenho a elogiar a área de 
assistência técnica”, afirma Claudinei 
Moreno que se associou a Copagra 
em 2011.

 Além da produtividade, os técni-
cos garantem informação e segurança 
aos produtores, através de cursos pro-
fissionalizantes e de gerenciamento 
da propriedade e também controlam a 
qualidade do produto que sai da pro-
priedade. Desta forma, a Cooperativa 
tem a possibilidade de oferecer ao 
mercado produtos de alta qualidade, 
atendendo constantemente o mercado 
em relação às suas necessidades de di-
versificação e inovação.
 “A parceria entre Copagra e Tor-
tura proporciona aos cooperados uma 
linha de suplementos minerais com 
qualidade, tecnologia e assistência 
técnica direcionada, com isso temos 
melhores resultados e conseguimos 
reduzir custos, pois os animais iram 
mais cedo para o abate e consequen-
temente temos maiores ganhos aos 
cooperados”, comenta Rafael Toma-
don Guirelli, médico veterinário da 
Copagra.
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	 Dias	de	campo
 A Cooperativa tem como um de 
seus princípios fundamentais levar ao 
quadro social as tecnologias mais re-
centes e atualizadas do mercado. Para 
isso, propicia aos associados oportu-
nidades de participarem de palestras, 
capacitações e seminários. Os Dias 
de Campo, promovidos pelo Departa-
mento Técnico em parceria com em-
presas, entre elas a Tortuga, reúnem 
produtores de toda a área de atuação 
da Cooperativa.
 Realizados em propriedades dos 
próprios associados, estes eventos 
proporcionam acesso a novas tecno-
logias como apresentação de forra-
geiras, manejo sanitário e nutricional 
do rebanho todas essas fundamentais 
para obter índices compatíveis com 
a pecuária moderna. Esses eventos 
tornaram-se referência regional em 
divulgação de conhecimento, já que 
engloba o pequeno, o médio e o gran-

de produtor, integrando e fortalecendo 
a pecuária. Neste ano quase 1.500 pes-
soas compareceram aos Dias de Cam-
po promovidos pela cooperativa.

	 Administração
 “Acredito no trabalho da Coope-
rativa, é por isso que deposito a pro-
dução da lavoura da minha família na 
Copagra”, explica a agricultora Maria 
Márcia Fortuna. De família tradicio-
nal na produção de arroz, em Querên-
cia do Norte, o Grupo Fortuna busca 
diversificar a produção. “Estamos en-
trando na produção de gado de corte”, 
diz, salientando que freqüentemente 
usa a Copagra para elaborar os proje-
tos de possíveis negócios familiares.
 O sucesso da Cooperativa se deve 
a vários fatores, um deles é a sua ad-
ministração. Uma sociedade coope-
rativa é pautada nos valores morais e 
educativos, centrada na concepção de 
que o homem é um ser livre e capaz de 

produzir seu desenvolvimento.
 Todas as normas são discutidas e 
surgem da necessidade coletiva. Essa 
sociedade, cujo fundamento filosófi-
co resume-se na expressão “a união 
faz a força”, prioriza a adesão livre, 
o controle democrático, a neutralida-
de política e religiosa, racial e social, 
estimulando a educação e o direito de 
retorno de sobras. Dentro desse con-
ceito, são realizadas as assembleias 
na Copagra. Com essa filosofia se 
discute os destinos da organização.
Unidades industriais e comerciais
 Reduzir os custos dos produtores 
rurais cooperados para escoar a produ-
ção é uma das metas da administração 
da Copagra. Sendo assim, as unidades 
estão localizadas em municípios consi-
derados estratégicos de forma a propi-
ciar ao quadro social maior facilidade 
no desenvolvimento de suas atividades.
 Com foco no desenvolvimento da 
zona rural e no aumento da produtivi-
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dade, a Cooperativa acompanha todas 
as etapas da produção. Seja qual for 
à necessidade do cooperado, ela está 
pronta para avaliar e disponibilizar 
soluções nos processos de produção. 
“Utilizo a Unidade de Marilena para 
comprar insumos e tenho um acompa-
nhamento do técnico no que preciso”, 
diz Vital Rubens Lúcio. Na proprie-
dade de cinco alqueires, localizada 
em Marilena, ele cultiva, em conjunto 
com a família, três hectares de mara-
cujá, banana e cria gado de leite. 
 “A Copagra é cliente da Tortuga 
há quase 30 anos, quando a Coopera-
tiva ampliou as atividades na comer-
cialização de insumos para a pecuária. 
Nos últimos anos houve avanços nas 
atividades conjuntas das duas empre-
sas, onde sempre discutimos com o 
departamento técnico e comercial as 
nossas ações”, complementa Marco 
Yuri Lima, Supervisor de Vendas da 
Tortuga.

	 Campos	experimentais
 Os campos experimentais são fun-
damentais para a assistência técnica 
da Copagra. Eles funcionam como 
laboratórios a céu aberto. Em diver-
sas áreas, disponibilizadas pelos as-
sociados, são realizados testes com 
variedades de sementes, agroquími-
cos, máquinas ou novas técnicas de 
produção pecuária, cujos resultados 
são repassados nos dias de campo.
Além de unidade de validação e trans-
ferência de novas tecnologias agro-
pecuárias, os campos experimentais 
ainda atuam como fonte de referência 
para pesquisadores de órgãos oficiais 
e particulares. Para agricultor Valério 
Muller, as experiências realizadas nos 
campos experimentais são essenciais 
para o desenvolvimento de sua lavou-
ra. “Através de experimentos desen-
volvidos pela Cooperativa, tenho a 
oportunidade de conhecer dados fun-
damentais para que possam conduzir 

minha lavoura com mais eficiência 
e produtividade”, diz. O agricultor 
cultiva todos os anos 30 alqueires de 
mandioca na região de Marilena.
 Rafael Tomadon Guirelli explica 
que nos campos experimentais tam-
bém são testados técnicas de engor-
da de bovinos e de produção leiteira, 
sempre respeitando as características 
regionais, pois o objetivo é somar 
com o cooperado.

	 Armazenagem,	recebimento	e	
transporte
 Para receber a produção dos seus 
associados, a Copagra mantém arma-
zéns estrategicamente localizados em 
Querência do Norte e Santa Izabel do 
Ivaí. A filosofia de trabalho da Coope-
rativa é estar o mais perto possível e 
assim, facilitar a atividade do seu qua-
dro social. Com a estrutura, composta 
por secadores e armazéns, recebe a 
produção de grãos.
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 Através da parceria com a Confe-
par – Cooperativa Central Agroindus-
trial – eles podem entregar a produção 
leiteira. “Estou iniciando na atividade 
agora e só tenho a elogiar”, afirma 
Misael Jéferson Nobre. Na proprieda-
de da família, localizada em Querên-
cia do Norte, o produtor que somente 
cultivava ginseng está ingressando na 
atividade com orientação do departa-
mento técnico. “A Copagra tem bons 
técnicos que nos ajudam a manter a 
produção em alta e evita desperdício 
de dinheiro”, explica o produtor.

	 responsabilidade	e	respeito	à	
natureza
 A Copagra vem demonstrando 
compromisso com a sociedade, atra-
vés de práticas de proteção ao Meio 
Ambiente, realizando ações que con-
tribuem para o desenvolvimento so-
cioambiental e buscando minimizar 
os efeitos adversos. O zelo vem dire-
tamente das raízes rurais da Coopera-
tiva formada por famílias de pequenos 
produtores que criaram com o passar 
do tempo um sentimento de apego e 
cuidado com a vida.
 Todas as ações ambientais são 
garantidas na prática. O programa de 
plantio de mudas de arvores é refe-
rência na região. Através dele, áreas 

de preservação permanente e reserva 
legal tanto da Cooperativa, quanto de 
seus associados, já foram recupera-
das.
Além disso, através da distribuição 
de mudas nativas à comunidade, a 
Copagra promove um trabalho de 
conservação ambiental, envolvendo 
a sociedade. Para este programa foi 
construído um viveiro com produção 
anual de 50 mil mudas. Ainda man-
têm uma reserva legal, cuja área é 17 
hectares, com mata nativa.
 A Cooperativa incentiva a recicla-
gem, através de um projeto de coleta 
seletiva de lixo. O ato corriqueiro de 
jogar uma latinha de refrigerante em 
lixo específico para reciclagem já é 
uma contribuição significativa para 
o Meio Ambiente. Para isso, a Co-
operativa instalou, nas unidades de 
negócios, receptores de materiais re-
cicláveis. O material arrecadado – se-
parado e depositado pela Cooperativa 
– é doado à Cooperativa de Pais e Pro-
fessores de Nova Londrina que reven-
de e aplica os recursos na manutenção 
da rede de educação do município.

FrANCiSCo	CArLoS	FAriAS	

Jornalista (drT 0607-Sc)

assessor de comunicação – copagra

“A pArcEriA EntrE 
copAGrA E tortUrA 
proporcionA AoS 
coopErADoS UMA 
LinHA DE SUpLEMEntoS 
MinErAiS coM qUALiDADE, 
tEcnoLoGiA E ASSiStênciA 
técnicA DirEcionADA, 
coM iSSo tEMoS 
MELHorES rESULtADoS 
E conSEGUiMoS 
rEDUZir cUStoS, poiS 
oS AniMAiS irAM MAiS 
cEDo pArA o ABAtE E 
conSEqUEntEMEntE 
tEMoS MAiorES GAnHoS 
AoS coopErADoS”
rafael Tomadon Guirelli, 
médico veterinário da copagra.


