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Show Rural Coopavel
Para expressar a importância e entender o 

Projeto do Show Rural Coopavel, precisamos 

identificar e medir os resultados bons e 

excelentes e os que sustentaram ao longo dos 

últimos 28 anos a Agricultura e a Pecuária 

Brasileira. 

Um estudo sobre os visitantes do Show Rural 

Coopavel mostra que no primeiro evento 

compareceram 110 pessoas e nos últimos anos 

mais de 200 mil pessoas. 

São números admiráveis, que se tornam ainda 

mais significativos, quando levamos em conta 

o fato de que o Show Rural foi o primeiro 

do Brasil a apresentar exclusivamente 

tecnologias para o Produtor Rural, sem 

nenhuma atração de entretenimento ou de 

gastronomia. 

Ao longo da história muitas empresas 

investiram no Show Rural Coopavel para 

lançar seus produtos e impulsionar as vendas 

e ter reconhecimento da marca, inclusive 

algumas conseguiram saltos grandiosos que 

ultrapassaram as concorrentes do mesmo 

setor, com as mesmas oportunidades e com 

recursos de marketing semelhantes. Isso 

resume a essência do evento para as empresas 

expositoras.

É comum a sociedade perguntar o que motiva 

os enormes investimentos no Show Rural 

Coopavel, e a resposta está na produtividade e 

na sustentação econômica para os Produtores 

Rurais e para as empresas expositoras, 

principalmente para aqueles visitantes e 

aquelas empresas que trabalham com visão de 

longo prazo.

Examinando o desempenho das empresas 

que são excelentes em tecnologias para o 

agronegócio e que não mostram os produtos 

diretamente aos Produtores Rurais, o 

impacto nas vendas é muito grande quando 

comparadas com as empresas que têm ligação 

direta com os clientes, cujos resultados são 

excelentes ao longo do tempo.

O Show Rural Coopavel faz questão de 

identificar e confrontar os ganhos de 

produtividade para testar e aprovar a 

eficiência do projeto. Quando o projeto iniciou 

a produtividade de Soja na região Sul e Centro 

Oeste não ultrapassava 1.500 kg por hectares 

e hoje ultrapassa a 4.200 kg e a expectativa 

é chegar a 6.000 kg por hectares e a 

produtividade de Milho na região Sul e Centro 

Oeste era de 3.000 kg a 4.000 kg por hectares e 

hoje ultrapassa a 15.000 kg na primeira safra e 

10.000 kg na segunda safra.

São números surpreendentes, que na verdade 

transformaram e impulsionaram a economia 

através de tecnologias de novas variedades de 

cultivares de Soja, Milho e outros cultivares, 

novos produtos químicos e novidades em 

controle de pragas e doenças, ocorrência e 

identificação de novas doenças de plantas 

e seu manejo, prevenção ou controle. Novas 

cultivares de banana, abacaxi, uva, feijão, 

pastagens e novidades no manejo de aves, 

suínos e pecuária, genética animal/pecuária, 

novos conceitos de manejo e de plantio 

e colheita com novas máquinas e novos 

equipamentos.

Para captar e reunir todas as tecnologias 

do mundo em um único evento anual, com 

o mesmo conceito e determinação, o Show 

Rural Coopavel inicia a edição de 2016 com 

a Santa Missa no dia 31/01/2016 e o evento 

tecnológico no dia 1 até 5 de fevereiro de 

2016, para prosseguir no caminho, sem 

interrupções para apresentar novos produtos 

e tecnologias avançadas.  

Em respeito às mais de 480 empresas 

expositoras e aos mais de 200 mil visitantes, 

continuamos a luta para o aumento da 

produtividade na área rural e para um futuro 

mais significativo para não condenar centenas 

de milhares de Produtores Rurais à perda 

de competitividade, e aumentar o valor do 

agronegócio.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Recorde

O Cooperativismo paranaense cresceu 13% em média no exercício de 

2015 e a Coopavel  teve crescimento recorde de 18%. O faturamento 

passou de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,95 bilhão e nos últimos cinco anos o 

crescimento da Coopavel foi de 104,5%.

O número de associados passou de 4.224 em janeiro/2015 para 4.648 em 

dezembro/2015. O número de funcionários de em janeiro/2015 era de 

4.965 e passou para 5.254 no mês de dezembro/2015.

A estimativa para o exercício de 2016 é que o crescimento da Coopavel 

também será de 18% e chegará ao faturamento de R$ 2,3 bilhões.

Palestras Show Rural Coopavel

Durante o evento na Vitrine de Tecnologias da Embrapa serão 

ministradas as seguintes palestras: 

 + Ferrugem: estratégias para evitar resistência aos fungicidas;

 + Refúgio: estratégias para manutenção da tecnologia Bt;

 + Fixação Biológica do Nitrogênio;

 + Adubação equilibrada na cultura da soja;

 + Redução dos custos de produção com MIP;

 + BRS Kurumi: nova cultivar de capim elefante de porte baixo para 

pastejo;

 + Silagem de milho+guandu em sistemas de ILP.

Valor de Mercado

O quadro abaixo, apresenta os valores da soja, milho e trigo, em uma 

média mensal no mês de dezembro de 2014 e um comparativo com 

dezembro de 2015. O campo “Variação” mostra o ganho que o produtor 

teve quando se compara os anos de 2014 e 2015.

C.A.R

Encerra em maio o prazo para o cadastro do CAR – Cadastro Ambiental 

Rural, faltam ainda 46,6 milhões de hectares de área rural para 

cadastrar. Até o momento apenas 63,13% da área que deve ser cadastra 

está regularizada.

A regularização da área pode ser feita através do site: www.car.gov.br

Safra 2015/2016

 A safra de grãos 2015/2016 deve ser recorde segundo uma estimativa da 

CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento. O Brasil deve colher 

210,5 milhões de toneladas de grãos, distribuídos em:

 + Soja – 102,11 milhões de toneladas

 + Milho – 82,32 milhões de toneladas

 + Arroz – 11,62 milhões de toneladas

 + Trigo – 5,53 milhões de toneladas

 + Feijão – 3,33 milhões de toneladas

Venda de sêmen bovino cresce 0,3% em 
2015

No Brasil, a venda de sêmen bovino tem crescido significativamente de 

acordo com os dados da ASBIA - Associação Brasileira de Inseminação 

Artificial, comparando com 2014 o aumento em 2015 foi de 0,3%.

Ainda segundo o relatório da associação, nos estados brasileiros, a raça 

angus é a líder na categoria corte. Já para o leite, a raça dominante é 

a holandesa.  Mesmo que o crescimento tenha sido tímido, o balanço 

do ano de 2015 foi positivo, influenciando o criador a investir em 

tecnologia em 2016.

Isso impulsionou, ainda mais, a organização do Show Rural Coopavel 

para realizar a parceria com 12 das principais associações de criadores 

do Brasil. As expectativas são positivas e o Show Rural Pecuário, 

marcará de forma brilhante a sua contribuição para ampliação dos 

mercados de corte, leite e ovinos.

mercado - média mensal

Produtos Dez/ 2014 Dez / 2015 Variação

Soja R$ 58,98 R$ 66,88 13,4% 

Milho R$ 21,13 R$ 24,52 16%

Trigo R$ 31,61 R$ 38,00 20%

Foto: 
Sérgio Sanderson
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PALAVRAS DO PAPA FRANCISCO

Você pode ter defeitos, ser ansioso, e viver alguma vez irritado, mas não 

esqueça que a sua vida é a maior empresa do mundo. 

Só você pode impedir que vá a declínio. 

Muitos lhe apreciam, muitos lhe admiram e o amam. 

Gostaria que lembrasse que ser feliz não é ter um céu sem tempestade, uma 

estrada sem acidentes, trabalho sem cansaço, relações sem decepções. 

Ser feliz é achar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no 

palco do medo, amor na discórdia. 

Ser feliz não é só apreciar o sorriso, mas também refletir sobre a tristeza. 

Não é só celebrar os sucessos, mas aprender lições nos fracassos. 

Não é só sentir-se feliz com os aplausos, mas ser feliz no anonimato. 

Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os 

desafios, incompreensões, períodos de crise. 

Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista para aqueles 

que conseguem viajar para dentro de si mesmo. 

Ser feliz é parar de sentir-se vítima dos problemas e se tornar autor da 

própria história. 

É atravessar desertos fora de si, mas conseguir achar um oásis no fundo da 

nossa alma. 

É agradecer a Deus por cada manhã, pelo milagre da vida. 

Ser feliz, não é ter medo dos próprios sentimentos.

É saber falar de si. 

É ter coragem de ouvir um “não”. 

É sentir-se seguro ao receber uma crítica, mesmo que injusta. 

É beijar os filhos, mimar os pais, viver momentos poéticos com os amigos, 

mesmo quando nos magoam. 

Ser feliz é deixar viver a criatura que vive em cada um de nós, livre, alegre 

e simples. 

É ter maturidade par poder dizer “errei”. 

É ter a coragem de dizer “perdão”.

 É ter a sensibilidade para dizer “eu preciso de você”.

É ter a capacidade de dizer “te amo”. 

Que a tua vida se torne um jardim de oportunidades para ser feliz.

Que nas suas primaveras seja amante da alegria. 

E que quando errar recomece tudo do início. 

Pois somente assim será apaixonado pela vida. 

Descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita. 

Mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. 

Utilizar as perdas para treinar a paciência. 

Usar os erros para esculpir a serenidade. 

Utilizar a dor para lapidar o prazer. 

Utilizar os obstáculos para abrir janelas de inteligência. 

Nunca desista. 

Nunca renuncie à felicidade, pois a vida é um espetáculo “incrível”.

Tradução: João Paulo Forni

Fonte: http://www.comunicacaoecrise.com
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Sabe o que o                      e os agricultores vêm construindo juntos?

UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA AGRICULTURA BRASILEIRA.

Acesse roundup.com.br 
e faça parte dessa história.

R
IN

O
 C

O
M

“O Roundup traz uma segurança muito grande, 
porque é um produto que a gente utiliza há mais 
de 30 anos. Segurança, em alguns casos, contra 
a precipitação, uma chuva que ocorre logo após 
a aplicação. Então, para nós o Roundup é 
essencial. Ele nos traz tranquilidade e confiança.”

Carlos Apoloni - Quarto Centenário - PR

anuncio_pag_simples_210x275 Carlos.indd   1 18/12/15   19:42
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Simplicidade e inovação marcam participação da 
Adama no Show Rural Coopavel 2016

Simbiose apresenta 1ª tecnologia brasileira para o controle biológico de 
nematoides na soja

A Adama (leia-se Adamá) apresenta no 

Show Rural Coopavel, em Cascavel (PR), um 

conjunto de soluções inovadoras e de alta 

tecnologia voltado para as culturas de soja 

e milho. Este ano, quem visitar o estande 

da empresa no evento poderá conferir as 

novidades e os benefícios dos produtos que 

contribuem para que o agricultor realize o 

manejo de pragas, doenças e plantas daninhas 

de sua lavoura para obter os melhores 

resultados em qualidade e produtividade.

Reconhecendo a importância do Show 

Rural, verificada durante os mais de dez 

anos em que participou do evento, a Adama 

traz como destaque de 2016 o Voraz®. Após 

cinco anos de investimentos em pesquisa 

e desenvolvimento, o inseticida é uma 

solução elaborada para as tecnologias Bt 

e que traz resultados há muito esperados 

pelos produtores. A exclusiva combinação de 

moléculas que compõem o Voraz® garante um 

forte efeito de choque, residual prolongado e 

o controle efetivo dos mais diferentes tipos de 

lagartas. 

Os visitantes ainda terão a oportunidade 

de conhecer o Adama Wings, um serviço de 

captura de imagens de alta definição feito 

através de veículos aéreos não tripulados 

(VANT) que, atualmente, é usado em usinas de 

cana-de-açúcar para a identificação de falhas 

de plantio e mato competição. Um destes 

veículos vai estar em exposição no estande da 

Adama.

A equipe comercial da companhia estará 

durante todos os dias à disposição dos 

participantes do Show Rural para apresentar 

os campos demonstrativos e esclarecer 

dúvidas.

Sobre a Adama

A Adama Agricultural Solutions, antes 

conhecida como Makhteshim Agan Industries, 

e no Brasil como Milenia Agrociências S.A., 

é uma das líderes globais em soluções de 

proteção ao cultivo e líder em produtos pós-

patente. Está presente em 120 países e tem 

como propósito trazer simplicidade para a 

agricultura através de soluções que aliam 

tecnologia a padrões de proteção ambiental 

e controle de qualidade. Em 2014, a Adama 

teve faturamento global superior a US$ 3,22 

bilhões, o sétimo maior no setor agroquímico 

mundial. Para mais informações, acesse: 

www.adama.com/brasil.

Referência nacional na produção de insumos 

e inseticidas microbiológicos, a Simbiose leva 

ao Show Rural Coopavel 2016 uma completa 

linha de produtos para o campo. Entre os 

destaques está o NemaControl, tecnologia 

genuinamente brasileira para o controle 

de nematoides fitopatogênicos. O produto 

é formulado a partir da bactéria Bacillus 

amyloliquefaciens 

Quando inoculado na semente ou aplicado via 

sulco de plantio, o Bacillus amyloliquefaciens 

coloniza o sistema radicular da planta, 

alimentando-se dos exsudatos radiculares. A 

bactéria produz várias toxinas e antibióticos 

que serão liberados no solo, formando uma 

capa protetora ao redor do sistema radicular. 

Além disso, promove o crescimento da planta 

graças à característica de sintetizar moléculas 

orgânicas com efeito hormonal (auxina, 

giberelina e citicinina). 

Outro produto que estará à disposição 

dos agricultores é o BtControl, a primeira 

tecnologia brasileira para o controle de 

Helicoverpa armigera. A Simbiose também 

levará ao Show Rural Coopavel uma completa 

linha de inoculantes líquidos e turfosos 

para a soja, feijão, milho e gramíneas. A 

empresa estará com estande próximo ao 

estacionamento 02.

Sobre a empresa

Com sede em Cruz Alta, no Noroeste do Rio 

Grande do Sul, a Simbiose responde por 

uma das maiores produções genuinamente 

nacionais de produtos à base de fungos e 

bactérias nativos do solo brasileiro. Além 

disso, tem a maior estrutura – com mais de 4 

mil metros quatros de área construída – para 

a produção de insumos microbiológicos do 

país. 

Muito aguardado por produtores, o novo inseticida híbrido Voraz®, desenvolvido para as tecnologias BT é o destaque da companhia

NemaControl terá pré-lançamento no Show Rural Coopavel 2016
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BASF leva o fungicida OrkestraTMSC ao Show Rural 
Coopavel 2016

A BASF, uma das maiores fabricantes de 

defensivos agrícolas do Brasil, participa 

novamente do Show Rural Coopavel, na 

ocasião, a multinacional alemã apresentará 

seus principais produtos voltados ao manejo 

fitossanitário da soja, entre eles o fungicida 

OrkestraTMSC, o fungicida e inseticida 

Standak® Top, o herbicida Heat® e a proposta 

de controle de múltiplas pragas do Comando 

Antipragas.

OrkestraTMSC figura como a primeira 

carboxamida lançada no Brasil para uso no 

cultivo da soja. Além de recomendado para 

o tratamento contra a ferrugem-asiática, é 

efetivo no controle de doenças como mancha-

alvo, antracnose, mancha-parda e oídio, que 

também merecem extrema atenção, pois 

podem causar danos que levam a perdas de 

até 10 sacas de soja por hectare. 

Já para o tratamento das sementes e 

estabelecimento da cultura, fase decisiva no 

que se refere ao controle de pragas, doenças e 

nematoides, a BASF oferece o Standak® Top, 

o único com função inseticida e fungicida, e 

que ativa as defesas naturais das plântulas 

contra o ataque de nematoides, sendo o 

líder no segmento. O produto permite a 

máxima expressão do potencial genético 

das sementes, e contribui para o melhor 

controle das principais pragas, doenças e 

nematoides que atacam as sementes em 

processo de germinação e/ou plântulas em 

desenvolvimento.

Além dos cuidados ligados à prevenção de 

doenças, outro ponto crucial para a sanidade 

da lavoura de soja é o manejo pragas e plantas 

daninhas. Nesse aspecto um aliado para o 

cultivo da soja, que também prevê técnicas 

de manejo integrado de pragas, é o Comando 

Antipragas, cujo funcionamento se dá com 

base em três inseticidas: Fastac® Duo, que 

controla percevejos que deformam plantas 

e promovem a má formação dos grãos, 

interferindo na produtividade; Pirate®, que 

possui ação translaminar, ou seja, quando 

aplicado sobre a face superior da folha, 

excerce sua toxidez contra insetos alojados 

inclusive na face inferior, garantindo o 

combate eficiente das lagartas; e Nomolt® 

150, que também age contra importantes 

lagartas, sendo eficiente no controle de pragas 

mastigadoras. 

O herbicida Heat® também estará presente 

no evento. Ele é responsável por controlar 

plantas daninhas de folhas largas de difícil 

controle, especialmente a buva.

No evento a empresa apresentará os benefícios de seus produtos voltados ao manejo fitossanitário da soja 
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Serviços

Os participantes do Show Rural Coopavel 

também poderão ter acesso ao mais recente 

benefício oferecido pela BASF: o Cartão 

Safra. Com ele é possível acumular pontos 

ao adquirir produtos da linha agrícola da 

empresa que podem ser trocados por prêmios 

- eletroportáteis, eletroeletrônicos, utensílios 

domésticos, eletrodomésticos e itens de 

informática. 

Além da ampla rede de revendas, o Cartão 

Safra proporciona mais facilidade ao produtor 

rural para adesão e pontuação. Não há 

necessidade de envio de nota fiscal ou similar 

para a adesão. Basta que o cliente realize a 

compra nas revendas participantes. Após 

30 dias da emissão da nota pela revenda, os 

pontos estarão automaticamente disponíveis 

para que o agricultor possa resgatá-los e 

trocar por prêmios. 

Para efetuar o cadastro, conferir os 

produtos disponíveis e conhecer as revendas 

participantes basta acessar o hotsite 

www.cartaosafra.basf.com.br e verificar o 

regimento do programa.

O tratamento industrial de sementes 

também ganha destaque com o serviço 

Seeds Solution. Trata-se de um conjunto de 

soluções que reúne serviços customizados, 

máquinas para tratamento de sementes, 

polímeros, pó secantes e inoculantes longa 

vida (pré-inoculação). Todas essas tecnologias 

combinadas contribuem fortemente 

para que o potencial genético da soja seja 

aproveitado e, consequentemente, permita 

maior competitividade da produção agrícola 

brasileira no cenário global. Para abordar 

o tema haverá uma estação dedicada à 

demonstração e explicação de todo o processo. 

No estande da BASF haverá ainda uma 

estação dedicada ao Agrodetecta, ferramenta 

de monitoramento de doenças e previsão 

climática que indica ao produtor o melhor 

momento para plantio, pulverizações e 

colheita, entre outras importantes operações. 

Ele é conectado a 250 estações meteorológicas 

em dez estados brasileiros que monitoram 

o clima e a favorabilidade de ocorrência de 

doenças nas culturas de soja, milho, feijão, 

trigo e algodão, garantindo assertividade 

ao trabalho do agricultor no momento do 

combate.

 Por fim, será apresentado o Smart Spray 

Solution (SSS), um serviço de consultoria para 

o gerenciamento de sistemas mecanizados, 

pessoas e processos ligados à tecnologia 

de aplicação de defensivos agrícolas com o 

qual é possível realizar a inspeção completa 

do maquinário e fazer o diagnóstico em 

tecnologia de aplicação e de custo operacional 

da máquina em propriedades agrícolas, bem 

como o treinamento de equipes de tecnologia 

de aplicação em propriedades agrícolas. Além 

da avaliação do maquinário, o proprietário da 

fazenda pode receber um relatório de custos 

com o qual identificará perdas oriundas de 

pontas desgastadas, taxa de consumo de água 

e custo operacional, além de um certificado 

que atesta a propriedade em relação aos 

processos de tecnologia de aplicação. 

A Arysta LifeScience estará presente no Show Rural Coopavel 2016

O foco da empresa é levar até o produtor suas principais soluções em 

proteção dos cultivos, BioSolutions e Tratamento de Sementes. Além 

disso a equipe técnica da Arysta ministrará palestras com foco no 

controle do capim amargoso e alcance de altas produtividades através 

de uma nutrição adequada dos seus cultivos.

Entre os destaques da Arysta no evento estão: o herbicida SELECT® 

240 EC para o controle do capim amargoso na cultura da soja, além de 

apresentar excelentes resultados no combate a várias outras plantas 

daninhas resistentes ao glifosato e de difícil controle; o inseticida 

ORTHENE® 750 BR, que controla as principais pragas sugadoras e 

mastigadoras de diversas culturas, como do algodão, feijão e soja. Entre 

as novas soluções para o Tratamento de Sementes, a Arysta apresenta o 

bioativador BIOZYME® combinado ao fungicida VITAVAX® Thiram 200 

SC; e o fungicida RANCONA®, com princípio ativo Ipconazole de alta 

tecnologia.
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Coodetec lança produtos diferenciados no Show Rural 2016

A Coodetec está construindo uma nova 

história. Sem perder a essência, a empresa 

está investindo mais e apostando em novas 

sementes, em uma nova genética. No Show 

Rural Coopavel, novos produtos serão 

apresentados para o cliente que busca mais 

produtividade, sem perder a qualidade dos 

grãos.

“Desde janeiro de 2015, a Coodetec passou 

a integrar o quadro de afiliadas da Dow 

AgroSciences. Continuamos ao lado do 

produtor e, agora, com acesso mais rápido 

às tecnologias. Em breve, apresentaremos 

portfólio renovado”, afirma o diretor geral, 

Vitor Cunha. Segundo ele, a empresa trabalha 

para apresentar produtos diferenciados, seja 

em trigo, soja ou milho. “Vamos aumentar 

cada vez mais a produtividade das lavouras.”

Soja

Nesta edição do Show Rural, a Coodetec 

lança uma nova variedade de soja. De acordo 

com o gerente comercial Marcelo da Costa 

Rodrigues, a cultivar CD 2591IPRO possui 

excelente potencial produtivo. “Para quem 

quer plantar safrinha de milho, a opção é essa 

cultivar que possui ciclo precoce.”

Além dos lançamentos, nas parcelas 

demonstrativas da Coodetec, o visitante 

encontrará outras cinco variedades de soja, 

com características específicas e adaptação 

em diferentes regiões.

milho

O grande destaque deste ano é o híbrido 

de milho CD 3612PW. O lançamento da 

Coodetec atende produtores de Norte a 

Sul na Safrinha. “A partir desse híbrido, os 

agricultores começarão a sentir diferença em 

nosso portfólio. Testamos em diversas lavouras 

do Brasil e conseguimos resultados excelentes, 

superando os principais concorrentes do 

mercado em até duas toneladas por hectare”, 

destaca Rodrigues.

Outros seis híbridos de milho Coodetec estão 

no Show Rural Coopavel 2016. Todos com bons 

resultados no campo, seja no Verão ou na 

Safrinha.

Estande

O estande da Coodetec no Show Rural 

Coopavel fica na avenida principal, próximo 

ao mirante. “Nossa equipe está preparada 

para atender e orientar os produtores de soja e 

milho. Dúvidas sobre nossos produtos e manejo 

de lavoura poderão ser sanadas em nosso 

estande. A Coodetec está sempre de portas 

abertas para o agricultor e buscando o seu 

sucesso em todas as safras”, enfatiza o gerente 

de marketing, Marcelo Bohnen.

Sobre a Coodetec

A Coodetec - Desenvolvimento, Produção 

e Comercialização Agrícola Ltda., uma 

empresa do grupo Dow AgroSciences, atua de 

forma responsável, contribuindo, através do 

melhoramento genético e da biotecnologia, 

para uma agricultura sustentável. Seu 

portfólio diversificado oferece uma ampla 

variedade de soluções, com alta tecnologia, 

para atender as diferentes demandas do 

mercado de trigo, soja e milho. Localizada 

em Cascavel/PR, a sede da empresa ocupa 

uma área de 465 hectares, incluindo 

departamentos administrativos, campos 

experimentais, laboratórios de melhoramento 

genético, biotecnologia, fitopatologia e 

qualidade de sementes. Ainda filiais nas 

cidades de Palotina/PR, Rio Verde/GO, 

Sorriso/MT e Paracatu/MG, além da equipe 

externa de Vendas, Desenvolvimento de 

Produto, Pesquisa e Produção, que atua em 

toda a região produtora do Brasil e Paraguai.

Destaque fica com o híbrido de milho CD 3612PW, que atende produtores de todo o Brasil na Safrinha
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Biotrigo e Coopavel reforçam parceria no Show Rural 2016

A cadeia tritícola segue buscando soluções e 

tecnologias para aumentar a produtividade, 

garantir colheita em anos atípicos e, 

especialmente, melhorar a qualidade do 

trigo produzido no país. Este será o foco 

de trabalho da Biotrigo Genética, líder em 

genética de trigo na América Latina, durante 

o Show Rural Coopavel 2016. Nesta edição, os 

destaques são o lançamento do TBIO Sossego 

e a estação de qualidade da Biotrigo/Coopavel.

De acordo com Fernando Michel Wagner, 

gerente da Biotrigo Genética para os estados 

do Paraná, São Paulo, Cerrado e Paraguai, 

a empresa trará em seu espaço todas as 

informações sobre o portfólio TBIO, o qual 

ganha cada vez mais destaque no mercado 

latino-americano, incluindo novas tecnologias 

de pesquisa para o incremento da qualidade 

do trigo, além de uma abordagem permanente 

sobre os principais desafios agronômicos 

que a cultura enfrenta. “Serão detalhados o 

desempenho e produtividade de cada cultivar 

nas últimas safras, os gargalos de cada uma 

e seus destaques, os quais precisam estar na 

ponta do lápis do triticultor e de seu assistente 

técnico na hora de definir a cultivar para a sua 

lavoura”, explica. 

Disponível para multiplicadores na 

próxima safra, ganha cada vez mais atenção 

TBIO Sossego, cultivar que entrega mais 

tranquilidade e flexibilidade no manejo de 

doenças, incluindo as de espiga e as foliares, 

especialmente o complexo de manchas e a 

bacteriose, presentes na última safra. Além 

destes pontos, destaca-se o grande potencial 

produtivo do material combinado com uma 

ampla adaptação, sendo recomendado para 

todas as regiões tritícolas do país. A cultivar 

de ciclo médio, apresenta elevada resistência 

à germinação na espiga e debulha natural, 

além do baixo nível de toxinas em seus grãos 

na média dos ensaios avaliados. A indicação 

é para lavouras focadas em médio e menores 

investimentos. “TBIO Sossego traz o melhor 

pacote fitossanitário já lançado no Brasil, 

sendo um forte aliado no momento de planejar 

os custos da lavoura”. Além do TBIO Sossego, 

as cultivares TBIO Toruk, com área expressiva 

junto aos cooperados da Cooperativa 

Coopavel, TBIO Sintonia, TBIO Mestre, TBIO 

Iguaçu e TBIO Noble, também terão destaque. 

No evento, também será apresentado TBIO 

Energia I, cultivar focada no mercado de 

alimentação animal. “Comprar de acordo 

com a demanda que cada cultivar atende 

é o primeiro passo para o acerto. É preciso 

conhecer as características do material, 

projetando o cenário dentro da realidade de 

cada propriedade. Parece cedo falar de trigo 

em pleno verão, porém, é neste momento que 

o agricultor deve iniciar seu planejamento, 

sendo que o sucesso da lavoura de inverno 

passa e muito pela escolha da cultivar”, 

afirmou Wagner. 

As vocações das cultivares de 
trigo

Uma das principais informações para 

melhorar a rentabilidade do produtor que 

investe no trigo é identificar a vocação de 

cada cultivar. Mas como ter certeza de que 

o trigo semeado produzirá o que a indústria 

quer comprar? É buscando esta resposta 

que a Biotrigo inova na edição 2016 do Show 

Rural, trazendo um espaço exclusivo para 

demonstração de qualidade industrial para os 

agricultores, em conjunto com o Moinho da 

Cooperativa Coopavel. Segundo a Supervisora 

de Qualidade Industrial da Biotrigo Genética, 

Kênia Meneguzzi, cada cultivar possui uma 

vocação diferente e para que ela tenha valor 

no mercado, a sua performance industrial 

precisa ser testada também no produto final, 

seja ele pão, massas, biscoitos. “É essencial 

realizar testes como o de panificação, maior 

mercado para o trigo nacional, pois nem 

sempre a cultivar que passa nos testes 

laboratoriais tem o mesmo desempenho na 

panificação, ou vice-versa. Para o produtor, 

estes testes ajudam a identificar as cultivares 

com melhor desempenho, seja no mercado 

de pães ou em nichos específicos, como 

massas, biscoitos e trigos branqueadores/

melhoradores e, com base neste conhecimento, 

ele pode definir qual o mercado que ele quer 

participar”, complementa. A estação de 

qualidade também trará informações de 

como as cultivares estão sendo preparadas 

e testadas para adequação dos limites da 

micotoxina desoxinivalenol (DON).

Sobre a Biotrigo genética

Fundada em 2008, a Biotrigo traz na bagagem 

um programa de melhoramento genético com 

mais de duas décadas e vêm incorporando 

as mais modernas tecnologias disponíveis 

no mundo às cultivares Biotrigo (TBIO), com 

o objetivo de levar qualidade, tecnologia, 

segurança e maiores rendimentos ao produtor 

e a toda cadeia. Localizada em Passo Fundo, 

região Norte do Rio Grande do Sul, e com filial 

em Campo Mourão, no Paraná, a empresa 

atende a diversos estados do território 

brasileiro, além de exportar para países do 

Mercosul e América do Norte. Detentora de 

aproximadamente 90% de market share no 

Rio Grande do Sul, devendo superar os 60% 

em 2016 no Paraná, totalizando 67% no Brasil, 

a Biotrigo Genética atualmente conta com um 

portfólio de 14 cultivares de trigo, incluindo 

dois novos projetos focados em segmentos 

ainda inéditos no mercado. 

Inovação com a estação de qualidade industrial em parceria com o Moinho Coopavel, orientações e apresentação técnica sobre o portfólio da Biotrigo 

incluindo o lançamento TBIO Sossego, serão destaques durante o evento

Biotrigo participará pelo segundo 
ano do Show Rural Coopavel.

Foto: Divulgação
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registro SUSEP nº 10.0412376. SAC Sicredi - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.

Sicrediagro

SHOW RURAL 2016.

1 a 5 de fevereiro.

Sabe por que o Sicredi é o maior parceiro dos produtores rurais? Porque aqui eles encontram 
as melhores soluções financeiras para o agronegócio. Por isso somos a 3ª maior instituição 
financeira em crédito rural no Brasil*, estamos presentes em 11 estados e temos mais de 3 milhões 
de associados. Escolha você também a melhor opção: venha para o Sicredi.

Visite o estande do Sicredi no

Grandes oportunidades de 
negócios esperam por você.

• Poupança • Aplicações • Fundos de investimento • Consórcios • Financiamentos • Seguros
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Sicredi oferece R$ 120 milhões em crédito aos produtores

Sansuy lança Vinitank XP na Coopavel

Mesmo em época de crise, sempre há 

setores que conseguem driblar o cenário 

desfavorável e tirar o melhor proveito da 

situação. O agronegócio brasileiro é um bom 

exemplo disso - em especial os produtores 

que exportam - e segue na contramão da crise 

brasileira. O Ministério da Agricultura projeta 

um crescimento de 15% para os embarques 

de produtos brasileiros para o exterior, 

especialmente as carnes, que conquistaram 

novos mercados em 2015. A alta do dólar 

também é um dos fatores positivos para  quem 

investe em mercados estrangeiros.   

Para apoiar o setor agrícola, tanto o 

exportador, quanto o de consumo interno, 

o Sicredi disponibiliza R$ 120 milhões em 

crédito durante o Show Rural Coopavel 2016. A oferta, exclusiva para 

associados, subiu 20% em relação a 2015 e reforça a vocação agrária da 

instituição. “O Sicredi nasceu para apoiar o agronegócio e segue essa 

missão após mais de 100 anos de existência. Mesmo tendo ampliado sua 

área de atuação para outros segmentos, o campo ainda é nosso principal 

parceiro e atuamos em conjunto para crescer e desenvolver produtores 

e fornecedores”, comenta Gilson Farias, gerente de Desenvolvimento de 

Crédito da Central Sicredi PR/SP/RJ.

Os visitantes podem conhecer o estande do Sicredi na área central 

do evento, próximo aos maiores expositores de máquinas agrícolas 

e implementos. Lá, uma equipe de mais de 50 colaboradores de dez 

cooperativas Sicredi estarão à disposição para atender aos interessados 

em diversos segmentos de crédito. Serão instalados, também, caixas 

eletrônicos para facilitar a movimentação financeira dos cooperados. 

Entre as linhas de financiamento oferecidas estão Pronaf, Pronaf Mais 

Alimento, Moderinfra, Moderagro e BNDES Automático, com juros e 

prazos atrativos.

Na última edição do evento, os associados da instituição financeira 

cooperativa protocolaram cerca de 750 propostas, o que gerou um 

volume de mais de R$ 100 milhões em negócios, desempenho recorde 

do Sicredi no evento. A perspectiva para 2016 é superar esse número e 

apoiar os produtores com crédito de maneira saudável e responsável. 

Tradicional fabricante de laminados flexíveis 

de PVC e com forte atuação no agronegócio, 

a Sansuy chega ao Show Rural Coopavel com 

muitas novidades em seu estande de 3.500 

m². O evento, um dos maiores do agronegócio 

nacional, acontecerá na cidade de Cascavel, no 

Paraná.

A primeira novidade é o lançamento do 

vinitank XP, um reservatório desenvolvido 

especialmente para o armazenamento de 

água e também para aquicultura. “Fornecido 

na forma de kit para montagem, este tanque 

circular pré-moldado ganhou uma nova 

estrutura que permitirá ampliar o seu 

mercado”, explica Marcelo Castagnolli, 

Em ano de retração econômica, instituição financeira cooperativa aumenta em 20% a disponibilização de crédito durante evento rural

Reservatório foi desenvolvido especialmente para o armazenamento de água e também para uma série de aplicações na aquicultura, além de outras 

soluções completas para produtores de organismos aquáticos em cativeiro
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gerente de produto da Sansuy. A empresa visa agora também o 

segmento de reservatórios de água, nicho importante neste momento 

de escassez de chuvas.

Além disso, os materiais empregados na confecção do vinitank XP 

apresentam elevada resistência ao intemperismo, sendo aditivados 

com compostos que garantem proteção contra os efeitos da radiação 

ultravioleta, evitando sua degradação precoce. Está disponível no 

formato circular com 1 metro de altura para capacidades de 4 mil a 27 

mil litros, e com 1,2 metro de altura para capacidades de 5 mil a 33 mil 

litros.

Parcerias inovadoras

Outra novidade da Sansuy é a participação em parceria com as 

empresas Dognani e S3 Piscicultura, que exibirão seus equipamentos 

conjuntamente e de forma inovadora, com dinâmicas ao longo do dia 

apresentando as vantagens da adoção de suas soluções dedicadas.

A Sansuy demonstrará o vinitank e o tanque-rede, que oferecem 

flexibilidade, ambiência e resistência a unidades de produção de 

organismos aquáticos. O vinitanq, também conhecido como tanque-

rede, é fabricado com o legítimo sannet, tela fabricada com fios de 

poliéster de alta tenacidade recoberta com PVC flexível e resistente a 

intempéries. Já o vinitank é instalado fora da água e está disponível 

para capacidades de 5 mil a 100 mil litros. 

A Dognani, por sua vez, demonstrará a utilidade da Classificadora 

de Alevinos e Juvenis, equipamento que garante alto rendimento 

de serviço e perfeito padrão nos tamanhos selecionados. Outro 

equipamento desenvolvido pela Dognani é a Contadora: concebida 

para pisciculturas de engorda, conta peixes a partir de 20g, com acerto 

de 98%. Uma vez trabalhando em conjunto com a Classificadora, a 

operação pode ser abastecida continuamente, com máximo rendimento 

do processo de classificação.

Já a S3 Piscicultura desenvolveu sistemas pneumáticos de transporte 

de grãos de ração, alimentadores automáticos e uma bomba para 

transferência de peixes – seja entre tanques internos da piscicultura, 

quanto para a despesca, carregamento de caminhões e contagem. A 

bomba de peixes opera pelo princípio da geração de vácuo, de modo 

que os animais que passam pela bomba não entram em contato com 

nenhuma parte móvel, evitando assim ferimentos desnecessários. 

Casa Vinilona

O e-commerce Casa Vinilona (www.casavinilona.com.br), lançado 

pela Sansuy, ganhará uma loja física no Show Rural Coopavel. Além 

de conhecer o funcionamento do site, os visitantes poderão adquirir 

alguns produtos no ato, como lonas multiuso e os reservatórios Água 

Capta e Viniliq Pipa. 

Perfil Sansuy

Desde o início de sua trajetória, em 1966, a Sansuy foca seus 

objetivos estratégicos no segmento de transformação de plástico e 

no fornecimento de bens e serviços, atendendo às necessidades de 

seus parceiros comerciais com soluções completas e customizadas. O 

primeiro passo foi o desenvolvimento de mangueiras de alta pressão 

para pulverizadores agrícolas e, ao longo do tempo, com investimentos 

em tecnologia e estrutura, diversificou para a produção de laminados 

flexíveis de PVC e seus manufaturados. 

Atualmente, suas unidades industriais localizadas em São Paulo 

e na Bahia fornecem produtos para os mais diversos segmentos: 

automotivo, transporte e logística, moveleiro, mineração, lazer, 

construção e arquitetura, agronegócios, armazenagem, papelaria, 

sinalização e comunicação visual, entre outros, abastecendo tanto o 

mercado nacional como o internacional.

Parte da filosofia de trabalho da Sansuy, a excelência da produtividade 

e da qualidade é uma preocupação constante, que levou à implantação 

de projetos que visam à melhoria contínua de processos e produtos e, 

hoje, possui certificações reconhecidas e exigidas pelo mercado, como 

ISO 9001:2008 e ISO TS 16949:2009. Profissionais especializados e 

capacitados para o desenvolvimento de produtos, assim como equipes 

de engenharia, laboratório e assistência técnica, atuam junto a seus 

clientes e fornecedores para atender às solicitações do mercado. 

Consciente da importância da preservação ambiental a Sansuy está 

atenta ao desenvolvimento de soluções voltadas à sustentabilidade.

A Copel estará presente na semana do Show Rural Coopavel 2016 

– de 1º a 5 de fevereiro --- compartilhando o mesmo espaço na área 

de experimentos da Emater para mostrar como o Programa Mais 

Clic Rural vai melhorar a qualidade da energia elétrica ofertada aos 

produtores paranaenses ao longo dos próximos três anos.

Lançado no final do ano passado pelo Governo do Estado para ser 

o maior programa de investimentos na área rural já implementado 

no Paraná, o Mais Clic Rural objetiva fornecer aos produtores rurais 

energia elétrica com qualidade próxima à de grandes centros urbanos. 

Copel apresenta o Mais Clic Rural
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Tanto é que a Copel está destinando R$ 500 milhões do seu orçamento 

para construir 3 mil km de novas redes, cerca de 30 subestações, e 

instalar 1.500 religadores automatizados. As obras atuam em duas 

frentes: melhoria da infraestrutura para  aumentar a continuidade do 

fornecimento de energia e tecnologias de automação para restabelecer 

o sistema com muito mais rapidez em caso de falta de energia.

Como tradicionalmente acontece nas participações da companhia 

no Show Rural, outro tema de destaque continua sendo a campanha 

permanente de uso eficiente e prevenção de acidentes com energia 

elétrica. Os visitantes poderão percorrer uma espécie de túnel da 

segurança e aprender a evitar acidentes com a energia, conhecer o 

trajeto da energia desde a geração até os pontos finais de consumo e 

usufruir de dicas sobre como usá-la sem desperdícios. 

Além de priorizar a campanha de segurança, a empresa também 

prestará informações sobre os principais programas sociais que 

estimulam o uso da energia elétrica como insumo para o aumento da 

produtividade e da geração de renda no campo, executados em parceria 

com os órgãos de extensão rural do Governo do Estado --  programa 

de Irrigação Noturna (PIN), Tarifa Rural Noturna (TRN), Tarifa de 

Irrigação Noturna (TIN) e Tarifa de Aquicultura Noturna (TAN). 

O estande institucional da companhia igualmente vai oferecer 

orientações para a instalação (gratuita) do programa Copel Mobile. 

O aplicativo torna muito mais fácil a solicitação de informações 

e serviços sobre energia elétrica para as unidades consumidoras 

previamente cadastradas em smartphones e tablets. O site www.copel.

com traz informações completas sobre este prático aplicativo para 

telefones celulares.

Empenhada em oferecer a melhor solução 

para o produtor, além de todo o apoio 

para que ele tenha maior produtividade e 

rentabilidade, a Dow AgroSciences levará 

para a 28ª edição do Show Rural Coopavel, que 

acontece em Cascavel (PR), duas novidades 

que prometem informar e esclarecer questões 

relativas a resistência de plantas daninhas e 

uso eficiente de produtos agrícolas.  

Durante o evento, a companhia promoverá 

uma série de bate-papos com o público sobre 

Resistência de Plantas Daninhas e também 

sobre o Enlist™, Sistema de Controle de 

Plantas Daninhas nas culturas de Soja e Milho 

que associa características de tolerância 

a moléculas herbicidas consagradas, com 

diferentes modos de ação, além de herbicidas 

com formulação inovadora, tornando o 

controle de plantas daninhas mais eficiente 

e flexível. A programação do Miniauditório 

Enlist estará disponível no estande da 

empresa.

Preocupada em disseminar e incentivar as 

Boas Práticas Agrícolas entre produtores 

rurais, a Dow AgroSciences também terá à 

disposição dos visitantes da 28ª edição do 

Show Rural Coopavel uma Tenda de Boas 

Práticas Agrícolas, que terá como objetivo 

principal mostrar como essas iniciativas 

contribuem para otimizar recursos, reduzir 

o impacto no meio-ambiente e prover maior 

sustentabilidade para o agronegócio. Na 

Tenda serão apresentadas três Estações. 

Na Estação de Tecnologia de Aplicação haverá 

um Simulador de Deriva, equipamento 

desenvolvido em parceria com a Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu que 

possibilita simular condições reais de vento e 

tamanhos de gota das aplicações. Deste modo, 

os participantes terão a visualização real 

do efeito do uso de cada tipo de tecnologia 

(ponta e pressão de trabalho), de acordo com a 

velocidade do vento no momento da aplicação, 

evitando a deriva de defensivos agrícolas. 

A Estação de Manejo de Resistência de Plantas 

Daninhas apresentará os conceitos e práticas 

de gestão através de uma plataforma digital 

na qual o agricultor será capaz de identificar 

as plantas daninhas tolerantes e resistentes 

na sua lavoura e as melhores recomendações 

de manejo.

A Estação de Manejo de Resistência de 

Insetos abordará aspectos importantes 

como o refúgio, que visa assegurar a gestão 

da biotecnologia e garantir a longevidade da 

tecnologia.

Além do Miniauditório Enlist e da Tenda de 

Boas Práticas Agrícolas, a Dow ainda fará 

uma ativação olímpica surpresa, uma vez que 

é patrocinadora e parceira oficial dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016. 

novidades para as culturas de 
soja, milho e trigo

Dow AgroSciences traz novidades para o 28º Show Rural Coopavel

Ativação olímpica, Tenda de Boas Práticas e Miniauditório Enlist estão entre as atrações da companhia
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  A Dow AgroSciences também levará para o Show Rural duas novas 

alternativas de controle para as culturas de soja, milho e trigo lançadas 

em 2015. O inseticida Exalt™, com sua moderna tecnologia para o 

controle do complexo de lagartas em soja e milho e altíssimo efeito de 

choque, e o herbicida Tricea, pós-emergente seletivo para a cultura do 

trigo com amplo espectro de controle de plantas daninhas, serão os 

destaques da companhia durante o evento.

 O inseticida Exalt™ apresenta modo de ação exclusivo e não requer 

associação de ativos, atuando de forma rápida e eficiente no controle 

do complexo de lagartas em soja e milho, o que protege o potencial 

produtivo da lavoura.

Com amplo espectro de controle do azevém e outras plantas daninhas 

de folhas largas e estreitas, Tricea apresenta maior efeito residual, 

atuando no solo por muito mais tempo. Como consequência, a 

lavoura desenvolve-se de forma mais consistente e com ganhos de 

produtividade.

A Dow destacará também a tecnologia PowerCore™, primeiro evento 

em milho com cinco genes estaqueados aprovado no Brasil, que atua 

contra as principais pragas e plantas daninhas desta cultura. Com 

desempenho acima da média de mercado, PowerCore™ atingiu, em 

2014, a marca de 2 milhões de sacas vendidas. 

 dow e Rio 2016

Como “Empresa Química Oficial” dos Jogos Olímpicos, a Dow possui 

uma posição única como fornecedora de soluções inovadoras e mais 

sustentáveis que melhoram a experiência Olímpica para os territórios-

sede, atletas e fãs em todos os lugares – na arena dos Jogos e em 

nossas vidas diárias. Nosso portfólio de produtos inovadores e de alta 

tecnologia oferece produtos mais sustentáveis para as necessidades 

mais desafiadoras dos Comitês Organizadores, governos locais, 

construtores e parceiros ligados aos Jogos.

 Sobre a dow AgroSciences

A Dow AgroSciences, com sede em Indianápolis, Indiana, nos Estados 

Unidos, desenvolve soluções inovadoras para a proteção de cultivos 

e biotecnologia de plantas para atender aos desafios de um mundo 

em crescimento. A Dow AgroSciences é uma subsidiária em caráter 

integral da The Dow Chemical Company e obteve um volume de vendas 

global de US$ 7,3 bilhões em 2014.

As 220 cooperativas paranaenses filiadas ao Sistema Ocepar devem 

alcançar movimentação econômica superior a R$ 56,5 bilhões em 2015, 

o que representa um crescimento de 13% em relação ao valor obtido no 

ano passado. Os números foram revelados pelo presidente do Sistema 

Ocepar, João Paulo Koslovski, no Encontro Estadual de Cooperativistas 

Paranaenses, realizado no Teatro Positivo, em Curitiba, no dia 3 de 

dezembro de 2015. “O cooperativismo paranaense continua acreditando 

que, com muito trabalho e profissionalismo, é possível crescer de forma 

consistente, mesmo num momento de dificuldade como este que o país 

está passando”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, mesmo sendo expressivos, os resultados 

do setor foram afetados por uma série de fatores. “O custo elevado 

imputado aos produtos e serviços, somados aos encargos financeiros e à 

tributação, reduziram significativamente os ganhos do setor”, destacou.

Koslovski salientou que, ainda assim, as sociedades cooperativas 

continuam contribuindo para impulsionar a economia estadual, 

com forte geração de emprego e renda. “Estamos chegando à casa 

dos 1,3 milhão de cooperados, com nossas cooperativas gerando mais 

de 82 mil empregos diretos e 2,6 milhões de postos de trabalho. Mais 

de três milhões de paranaenses, ou seja, 30% da população do Estado, 

dependem diretamente hoje das ações do cooperativismo paranaense”.

Segundo o presidente do Sistema Ocepar, em mais de 100 municípios 

paranaenses as cooperativas são as maiores empresas, com grande 

peso econômico e social nessas localidades. “A participação ativa das 

cooperativas no desenvolvimento do Estado tem sido a marca de quem 

tem compromisso com as pessoas e com as comunidades onde atuam”, 

acrescentou.

Ele lembrou ainda que o cooperativismo paranaense responde por 

56% do PIB (Produto Interno Bruto) agropecuário do Estado. “É muito 

difícil imaginar a agropecuária paranaense sem as cooperativas, pela 

participação expressiva que elas detêm em nossa economia”, disse. 

Koslovski lembrou que, em 2015, o setor exportou mais de R$ 8,5 

bilhões. Além disso, os investimentos das cooperativas agropecuárias 

atingiram mais de R$ 2,3 bilhões, com 60% desse total destinado ao 

processo de agroindustrialização.

“Transformar matérias-primas recebidas dos cooperados em 

produtos processados e industrializados é outro grande desafio do 

cooperativismo. Hoje, cerca de 50% da produção dos cooperados passa 

por algum tipo de transformação, agregando valor e permitindo mais 

estabilidade de renda ao cooperado”, enfatizou.

Em relação às cooperativas de crédito, Koslovski disse que elas já são 

responsáveis por mais de R$ 25 bilhões em ativos. “O cooperativismo 

de crédito cresce de forma segura e com alto nível de profissionalização. 

Essas cooperativas estão democratizando o acesso ao crédito para 

milhares de pessoas, por meio de sua capilaridade e forte vínculo com as 

Cooperativas do PR faturam R$ 56,5 
bilhões e crescem 13% em 2015
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ações locais e regionais”, frisou.

Já na área de saúde, o dirigente ressaltou que “são mais de 2,5 milhões 

de cidadãos atendidos no Estado por mais de 14,2 mi profissionais, que 

congregam 33 cooperativas, ofertando serviços de qualidade, prestados 

por médicos e dentistas que compõem o quadro social deste ramo”.

O trabalho realizado pelo cooperativismo em outros ramos de 

atividade também foi destacado pelo presidente do Sistema Ocepar, 

como transporte, infraestrutura, trabalho, educação, turismo e lazer, 

consumo e habitação.

Outro ponto destacado por Koslovski foi a formação e a 

profissionalização do setor, com a realização de 6.800 eventos, 

beneficiando mais de 170 mil pessoas. “Com o apoio do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo, o Sescoop/PR, as cooperativas vêm 

realizando um excelente trabalho no preparo do seu público, sejam eles 

cooperados, colaboradores, dirigentes ou familiares”, afirmou.

O presidente do Sistema Ocepar falou também sobre questões 

que estão impactando no setor produtivo. “Mesmo crescendo em 

percentuais acima do PIB brasileiro, há uma grande preocupação do 

cooperativismo quanto às deficiências estruturais existentes no Paraná 

e no Brasil, principalmente pela alta demanda por investimentos em 

portos, ferrovias, rodovias, estradas rurais, entre outras. Além disso, 

os custos exorbitantes do pedágio também têm penalizado a nossa 

competitividade, aliado a dificuldades inerentes à volta da inflação e 

baixo crescimento do país neste ano, exigindo cautela no planejamento 

para 2016”.

Superação – “Mesmo diante das dificuldades atuais, o setor continuará 

trabalhando fortemente para melhorar a sua eficiência e eficácia em 

benefício do seu público e da população paranaense pois acreditamos 

que as pessoas que fazem parte do cooperativismo podem, com 

criatividade e inovação, superar qualquer obstáculo para fazer um 

Paraná melhor, mais solidário e cooperativo”, complementou.

Encontro Estadual – O Encontro Estadual de Cooperativistas 

Paranaenses é promovido tradicionalmente pelo Sistema Ocepar 

para comemorar as conquistas do ano, projetar ações e divulgar o 

cooperativismo. Nesta edição, contou com 1.500 participantes, entre 

cooperados, colaboradores e dirigentes de cooperativas de todas as 

regiões do Paraná. O encontro também foi prestigiado por autoridades, 

como o governador do Paraná, Beto Richa, os secretários da Casa 

Civil, Eduardo Sciarra; da Agricultura, Norberto Ortigara; e do Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos, Ricardo José Soavisnki. Lideranças do 

cooperativismo, parlamentares e representantes de entidades parceiras 

também estiveram presentes.

A FMC Agricultural Solutions estará presente 

na Show Rural Coopavel, feira que contribui 

com a capacitação de produtores rurais e 

a economia do campo e será realizada em 

Cascavel (PR), entre os dias 1º e 5 de fevereiro. 

Com o objetivo de auxiliar os visitantes 

a aumentarem a produtividade de suas 

propriedades, a participação da FMC reforçará 

a importância do manejo de percevejos e 

doenças foliares, principalmente na cultura 

da soja e milho. 

De acordo com Claudinei Goi, Gerente de 

Marketing da FMC, a principal preocupação 

da empresa é a de que o produtor tenha 

conhecimento e saiba controlar as doenças 

e pragas no campo. “Para nós o evento 

oferece um espaço de debate na capacitação 

técnica das principais culturas implantadas 

no País e por este motivo nosso foco será o 

treinamento sobre doenças e posicionamento 

das aplicações”, afirma. 

Entre os produtos do portfolio da 

multinacional apresentados durante a Show 

Rural Coopavel estão o fungicida Authority 

para controle de cercosporiose no milho, 

doença com alto potencial destrutivo, que 

causa necrose foliar intensa e vem causando 

perdas significativas de produção e os 

inseticidas Talisman e Hero para controle de 

percevejos na soja e no milho. O uso específico 

de cada produto e os benefícios entregues 

por cada linha serão apresentados dentro do 

manejo proposto pelo produtor. “Além dos 

produtos citados também disponibilizaremos 

as demais tecnologias da linha, que oferecem 

uma solução completa para as culturas de 

soja e milho e engrandecem a marca FMC no 

campo”, declara Goi “Temos soluções de ponta 

a ponta e os visitantes poderão ver opções de 

controle não somente das pragas, mas também 

de doenças e plantas daninhas”. 

O principal diferencial da FMC durante 

a feira é a presença de profissionais de 

diversas regiões do estado. “Dessa maneira 

conseguimos atender cada cliente de forma 

FMC apresenta tecnologias para controle de doenças foliares e percevejos na
Show Rural Coopavel

Evento será realizado entre os dias 1 º e 5 de fevereiro em Cascavel (PR); foco da FMC será os produtos específicos de sua linha para o aumento da 

produtividade nas propriedades rurais
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específica, debatendo as questões com 

especialistas que vivenciam no dia a dia os 

mesmos problemas e suas particularidades 

trazendo o melhor manejo para lavoura”, 

ressalta Goi.

Para a FMC a participação no Show Rural 

Coopavel é uma maneira de estreitar 

ainda mais a relação com seus clientes, 

distribuidores e produtores. Goi comenta 

também que “Este evento tem uma grande 

abrangência, não somente na região, mas 

também em todo País e nossa presença mostra 

o comprometimento da empresa com nosso 

cliente final, o produtor. Agradecemos também 

a parceria da Coopavel que nos proporciona 

momentos como esse de aproximação com os 

agricultores”.

Informações completas sobre o evento no 

http://www.showrural.com.br/o-evento. Já 

sobre o portfólio podem ser obtidas na www.

fmcagricola.com.br.

Programa Alerta Percevejo

Desde 2015, a FMC idealizou e desenvolveu 

o programa Alerta Percevejo que tem o 

objetivo de levar conhecimento e informação 

sobre a prevenção e controle de surtos dos 

percevejos por meio de orientações técnicas 

e passará pelos principais estados brasileiros 

produtores de soja e milho, em eventos até 

janeiro de 2016. A campanha também contará 

com informações e dicas de manejo nas 

mídias sociais que podem ser visualizadas 

e compartilhadas na página da FMC no 

Facebook com a #AlertaPercevejo. 

Sobre a FmC

FMC Corporation é uma empresa especializada 

nos mercados agrícolas, industriais e de 

consumo que atua globalmente há mais 

de um século com soluções inovadoras, 

aplicações e produtos de qualidade. FMC 

adquiriu a Cheminova em abril de 2015. Em 

2014, o faturamento anual da companhia foi 

de aproximadamente US$ 4,5 bilhões. A FMC 

emprega aproximadamente 7 mil pessoas 

no mundo e opera seus negócios em três 

segmentos: FMC Agricultural Solutions, FMC 

Health and Nutrition e FMC Lithium. Para 

mais informações, visite www.FMC.com.

Há mais de quatro décadas no Brasil, a FMC 

Agricultural Solutions, uma das tradicionais 

e principais empresas de agronegócio do 

País, investe em soluções tecnológicas 

inovadoras e customizadas com pesquisas 

e desenvolvimento de novas moléculas e 

formulações químicas e biológicas eficientes 

no controle e prevenção de pragas e doenças 

nas lavouras. Com faturamento anual de US$ 

820 milhões em 2014, é pioneira em produtos 

para algodão, líder em cana, com tecnologias 

para grãos, café, H&F, florestas plantadas, 

pastagem e outras culturas. O desempenho é 

resultado do foco da empresa em antecipar 

e estar sempre pronta em atender as 

necessidades dos clientes com amplo portfólio, 

serviços e orientações de especialistas que 

proporcionam conveniência no dia a dia do 

produtor e garantia de crescimento do seu 

negócio, por meio de atuação responsável no 

campo. A missão da companhia é contribuir 

com o desenvolvimento da produtividade, 

rentabilidade do produtor rural e qualidade 

do agronegócio brasileiro. www.fmcagricola.

com.br

A tradicional família de pulverizadores 

Condor amplia sua linha de produtos com o 

lançamento do novo Condor 800 AM –18. 

Suas barras de 18 metros proporcionam mais 

produtividade e reduzem o amassamento 

dos cultivos. O produto será apresentado ao 

mercado paranaense durante o Show Rural 

Coopavel, em Cascavel-PR.   

O equipamento veio atender as expectativas 

do mercado, uma vez que produtores foram 

ouvidos no processo de desenvolvimento para 

que suas necessidades fossem incorporadas 

nesse novo produto. 

O Novo Condor 800 tem barras de 18 

metros com acionamento hidráulico que 

proporcionam alta capacidade operacional, 

sendo 17% mais rápido no mesmo tempo 

de cobertura da área de atuação e reduzem 

Show Rural Coopavel: Jacto apresenta novo 
pulverizador Condor 800 AM-18

Tradicional família de pulverizadores Condor amplia sua linha de produtos com o novo modelo Condor 800 com barras de 18 metros que 

proporcionam maior produtividade e reduz o amassamento dos cultivos.
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perdas de amassamento dos cultivos em até 

22%.  

Juntamente com o lançamento do Condor 

AM-18, a Jacto reforça a campanha de 

comandos elétricos e eletrônicos para os 

equipamentos dessa linha, com condições 

especiais que visam oferecer mais tecnologia 

aos equipamentos com preços mais atrativos e 

garantia de aquisição de peças originais Jacto.

 “ Os agricultores tem buscado cada vez 

mais tecnologias que visam aumentar a 

produtividade e, principalmente na agricultura 

familiar, também o aumento do conforto, 

segurança e praticidade das operações. 

Por isso, esse novo modelo e as condições 

especiais dos opcionais vêm ao encontro 

dessas necessidades. Os produtores terão 

oportunidade de adquirir um equipamento 

com maior tecnologia e produtividade, 

contar com  a garantia integral da Jacto, 

disponibilidade de peças de reposição 

e  facilidade de venda futura, quando o 

equipamento estiver usado.”, explica Paulo 

Henrique M. S. Bueno, Gerente de Produtos da 

linha de Pulverizadores Tratorizados da Jacto.

O comando elétrico agiliza as operações 

de abertura e fechamento das barras e o 

acionamento da pulverização, facilitando 

também o acople do pulverizador ao trator, 

principalmente naqueles que possuem 

cabines. 

O comando eletrônico possui as facilidades 

do comando elétrico e ainda controla 

automaticamente a vazão, mantendo os l/ha 

constantes, fornecendo diversas informações 

como área aplicada, volume aplicado, entre 

outras, que facilitam o gerenciamento das 

operações.

A origem da Sancor Seguros, como Grupo Segurador, está na Argentina. 

A empresa expandiu-se pela América levando a experiência e os valores 

que a consagraram como a maior e mais importante seguradora 

daquele país.                                                                    

A Sancor Seguros prima pela qualidade total dos serviços oferecidos, 

estando preparada e pronta para o diálogo e a proximidade com todos 

os clientes. O Grupo Sancor Seguros tem uma grande história, sempre 

trabalhando com competência, responsabilidade e profissionalismo, 

tudo isso há 70 anos. Hoje, seus escritórios estão espalhados por 

países como Paraguai, Uruguai, Colômbia, Argentina, Brasil e Estados 

Unidos. O Grupo Sancor Seguros, que engloba 10 empresas, possui 2.240 

funcionários, 5.400 corretores, 480 corretoras associadas, 50 escritórios 

próprios e mais de 3 milhões de segurados!

A empresa nasceu em 1945, em Sunchales, província de Santa Fé, 

Argentina. Desde a sua origem, o foco é crescer e avançar. Trata-se de 

uma empresa de seguros inovadora e comprometida em cuidar do 

patrimônio das pessoas, suas famílias e suas vidas, contando com uma 

diversidade de coberturas. 

A missão da Sancor Seguros é oferecer proteção pessoal e patrimonial 

aos seus segurados, por meio de uma equipe de trabalho altamente 

capacitada. Um dos objetivos é sempre colocar o segurado no centro das 

atenções. Por isso, a Sancor Seguros utiliza a inovação como principal 

ferramenta para o desenvolvimento dos serviços prestados. 

Em todos os lugares onde está presente, a Sancor Seguros estabelece 

um compromisso em benefício de cada uma das comunidades ao 

intervir em temáticas como segurança nas estradas, prevenção de 

riscos e desenvolvimento sustentável. Este é o perfil do processo de 

Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

Como citado, a Sancor Seguros tem vasta experiência e um importante 

apoio internacional. A Seguradora conta com alta tecnologia para 

os serviços dos segurados e faz a diferença oferecendo atenção 

personalizada e seguros adequados para cada pessoa e suas respectivas 

necessidades. 

A Sancor Seguros tem, como características marcantes, a solidez, 

o empenho e o trabalho árduo. É por isso que cresceu, ultrapassou 

fronteiras e chegou a diversos países. No Brasil, possui escritórios em 

Maringá (PR), Curitiba (PR), Londrina (PR), Blumenau (SC) e Porto 

Alegre (RS); e desde setembro de 2015, em Cascavel (PR). 

A Sancor Seguros acredita que viver protegido é a chave para a 

conquista da tranquilidade.

SANCOR SEGUROS.

TUDO BEM. TUDO SEGURO. 

Rua Pernambuco, 1800 – Salas 6 e 7 – Centro

CEP 85810-021 – Cascavel – PR

SANCOR SEGUROS, UM GRANDE NOME TAMBÉM EM CASCAVEL
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A GSI Brasil estará presente no Show Rural Coopavel com dois estandes 

- um localizado na área reservada à armazenagem e outro no setor da 

avicultura, com a linha de equipamentos para produção de proteína 

animal (avicultura e suinocultura).

Para o segmento de armazenagem, a GSI Brasil lança no evento a 

Fornalha Block Velox para atender toda a linha de secadores Process 

Dryer. Na área de proteína animal, com a marca GSI Agromarau, a 

empresa reforça seu foco na ambiência de granjas de aves e suínos, 

oferecendo mais agilidade para o trabalho nos galpões, com o Sistema 

de Acionamento SS+. Em se tratando de conforto térmico dos animais, a 

GSI destaca ainda o Exaustor 54’’ e o Cooling+. 

Na suinocultura, atenção especial para alimentação, com o Dosificador 

Ultra Drop. O segmento de avicultura recebe um novo modelo de 

comedouro, que atende do início ao final do lote, o Hi-Lo 3+. Além 

dessas novidades, a GSI apresenta sua ampla linha de equipamentos 

para avicultura e suinocultura.

lançamento gSI Brasil para armazenagem de grãos

Fornalha Block Velox

Com exclusivo sistema de montagem – mais durável e muito mais 

rápido –, o novo equipamento foi desenvolvido para ser utilizado no 

secador Process Dryer. É feito em aço galvanizado, blocos de concreto 

refratário e de fibra vítrea de aluminossilicato. Apresenta maior 

durabilidade que as fornalhas convencionais, além de possibilitar 

maior rapidez na montagem e não necessitar de mão de obra civil para 

sua construção, ou seja, é uma fornalha montada e não construída. 

A única obra civil necessária é a base plana, mesmo tipo de estrutura 

que sustenta o secador, característica dos equipamentos GSI. Estima-

se um prazo de montagem, no mínimo, 60% menor que uma fornalha 

convencional construída.

novidades no segmento de proteína animal

Sistema de Acionamento SS+

O equipamento é uma inovação tecnológica que, por meio de um 

software desenvolvido aliado a um sistema eletrônico, proporciona 

total automatização do controle de movimentação permitindo mais 

agilidade e simplicidade no manejo de galpões de aves e suínos. 

Dosificador Ultra Drop

O produto foi projetado para atender os requisitos de alimentação 

automática de fêmeas suínas em ambas as fases, gestação e lactação. 

Possui ajuste prático da regulagem de ração e design que garante a 

fixação e mantém a precisão.

Comedouro Automático Hi-Lo 3+

O novo modelo tem mais resistência, facilidade no manejo, desempenho 

e economia, com fluxo de ração que evita desperdício na alimentação de 

aves. O equipamento oferece a possibilidade de alterar a altura do prato 

em relação à borda do comedouro (Hi-Lo), atendendo do início ao final 

do lote. 

GSI participa do Show Rural Coopavel
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A Bayer estará presente de 01 a 05 de fevereiro 

no Show Rural Coopavel 2016, um dos maiores 

eventos de agronegócio do País. Durante os 

cinco dias de programação os representantes 

da empresa estarão disponíveis para atender 

ao público presente com apresentações das 

plataformas de relacionamentos como o 

Programa de Pontos e a Rede AgroServices. Os 

programas ‘De Primeira, Sem Dúvida’ e ‘Bayer 

Contra Lagartas’ serão outros destaques que 

os especialistas da Bayer tratarão na feira.

André Angonese, Consultor de 

Desenvolvimento de Mercado da Bayer, 

comenta sobre o diferencial de cada 

assunto que a empresa apresentará aos 

produtores presentes. “O Programa de Pontos 

foi desenvolvido para clientes indiretos - 

àqueles que compram insumos por meio de 

distribuidores e cooperativas -, neste caso, 

faremos apresentações de como funciona e os 

benefícios que o agricultor terá se cadastrando 

no programa. Já a Rede AgroServices é uma 

plataforma online de relacionamento com 

um amplo conteúdo sobre agronegócio, em 

que produtores e entusiastas do setor podem 

participar cadastrando-se no site www.

redeagroservices.com.br.” 

O executivo ressalta ainda que os programas 

‘De Primeira, Sem Dúvida’ e ‘Bayer Contra 

Lagartas’ foram desenvolvidos para ajudar 

o produtor rural a fazer o monitoramento da 

lavoura. “O primeiro trata da importância 

da primeira aplicação e o momento correto 

de usar o fungicida na lavoura de soja e, o 

segundo ajuda o agricultor a monitorar e 

reduzir a população de lagartas nos cultivos de 

soja e  milho”, afirma Angonese.

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. ®Herculex e o logo HX são marcas registradas da 
Dow AgroSciences LLC. LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas da Bayer. 

 As marcas com ®, ™ ou ℠ são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2015 PHII
Março / 2014 Observou-se redução na suscetibilidade e resistência à proteína Cry1F (tecnologias  Herculex® I e Optimum® Intrasect®) em populações de 

lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda). Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca BioGene® e informe-se 
sobre as Melhores Práticas no Manejo Integrado de Pragas.

Bayer apresenta plataformas de relacionamento e programas de 
monitoramento de lavouras no Show Rural Coopavel

BioGene aprensenta 
resultados durante o 
evento

Durante o Show Rural Coopavel 2016 a 

BioGene vai apresentar os resultados de 

produtividade da safrinha 2015 e faça como 

muitos agricultores de todo o Brasil: leve a 

BioGene para sua propriedade.
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A DuPont Pioneer está preparando muitas 

novidades para levar ao Show Rural Coopavel 

2016, que acontecerá  de 01 a 05 de Fevereiro 

em Cascavel/PR.

Os produtores que visitarem a área 

tecnológica no estande da DuPont 

Pioneer conhecerão a linha de produtos 

recomendados para o plantio na região sul 

do país, com as características de qualidade 

de grãos dos híbridos para safrinha, alto 

potencial produtivo dos híbridos de verão e 

produtividade com precocidade das cultivares 

de soja. 

Conforme análise do Gerente da região do 

Paraná e Paraguai, Gino Di Raimo Junior, 

“para o verão a empresa está trazendo este 

ano os lançamentos dos híbridos P1680YH, 

P3271H, e P3779H. Para a safrinha, P3380HR e 

P3456H. Já na soja, produtos com precocidade e 

alta produtividade, com destaque para a nova 

cultivar 95Y52”. 

“Além dos lançamentos, a nossa equipe 

de representantes estará informando os 

produtores sobre as Boas Práticas de Manejo, 

incluindo o Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

e o Manejo de Resistência de Insetos (MRI)”, 

complementa Gino.

Durante o Show Rural a DuPont Pioneer 

estará lançando também seus híbridos de 

milho com a tecnologia Leptra® de proteção 

contra insetos, que é a associação das 

tecnologias Agrisure Viptera®, YieldGard®, 

Herculex®I, e Liberty Link®. No Brasil, a 

tecnologia Leptra® está disponível também 

em versão tolerante ao herbicida glifosato, 

contendo a tecnologia Roundup Ready™ 

2 Milho. Devido ao seu amplo espectro, a 

tecnologia Leptra® é uma excelente escolha 

para aqueles agricultores que desejam mais 

segurança e rentabilidade nas suas lavouras, 

pois auxilia no controle das principais lagartas 

que atacam a cultura do milho.

E as novidades não param por aí. Os 

produtores que visitarem a feira poderão 

conhecer também os benefícios do Tratamento 

de Sementes Industrial da DuPont Pioneer, 

onde teremos o lançamento do inseticida 

Dermacor® para soja e milho. O Dermacor® 

em conjunto com o Poncho® auxilia no 

controle das principais pragas da cultura do 

milho. 

Visite nosso estande e confira as novidades 

que estamos preparando para você!

Híbridos marca Pioneer® com tecnologia Leptra® 
de proteção contra insetos  - disponível também 
em versão tolerante ao herbicida glifosato.
Agrisure® e Agrisure Viptera® são marcas 
registradas utilizadas sob licença da Syngenta 
Group Company.
A tecnologia Agrisure® incorporada nessas 
sementes é comercializada sob licença da 
Syngenta Crop Protection AG.
Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® 
desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer 
Hi-Bred.
®Herculex e o logo HX são marcas registradas da 
Dow AgroSciences LLC.
LibertyLink® e o logotipo são marcas registradas 
da Bayer.
® YieldGard é marca registrada utilizada sob 
licença da Monsanto Company.
As marcas com ®, ™ ou SM são marcas e marcas 
de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus 
respectivos titulares. © 2015 PHII
Poncho® é marca registrada da BAYER S.A.

O Sicoob Unicoob confirma mais uma vez sua 

participação, pela quinta vez consecutiva, 

em um dos maiores eventos do agronegócio 

no país. Durante o evento, o Sicoob tem a 

expectativa de liberar R$ 200 milhões em 

crédito ao produtor rural, por meio de linhas 

com recursos próprios, BNDES e de repasse ou 

recursos obrigatórios.

“A cada ano que participamos do evento sempre 

aumentou o valor das liberações e acreditamos 

que este ano não será diferente. Mesmo em um 

ano de crise e expectativas baixas, acreditamos 

que é uma grande oportunidade para 

crescimento do agronegócio e das cooperativas 

de crédito, por isso é alta a expectativa do 

Sicoob para esta próxima edição”, explicou 

a gestora de Crédito Rural do Sicoob Central 

Unicoob, Terezinha Barbosa.

DuPont Pioneer levará novidades ao Show Rural Coopavel 2016

R$ 200 milhões durante o Show Rural



REVISTA COOPAVEL 29

EDITORIALnoVIdAdES SRC 2016

Um exemplo disto foi a última edição do evento, onde o Sicoob Unicoob 

ultrapassou a meta estipulada de R$ 50 milhões em propostas. Foram 

143 propostas, totalizando aproximadamente R$ 58 milhões. “No último 

evento começamos um novo método de trabalho, com a participação 

ativa de todas as singulares filiadas e percebemos que deu muito 

certo, por isso que aumentamos a expectativa para a próxima edição”, 

destacou Terezinha.

Além da expectativa de liberação, o Sicoob Unicoob trabalhará com 

uma linha própria, proveniente de recursos próprios, além de outras 

linhas do mercado com repasse de recursos obrigatórios e BNDES, 

tudo para atender aos associados para investimento, custeio ou 

comercialização. A Sancor Seguros do Brasil também estará presente 

para ofertar o seguro agrícola, bem como outros seguros, como de bens 

e de vida.

O stand do Sicoob também estará em uma nova localização, entre 

as ruas 3 e 4. A nova localização obedece a setorização definida pela 

administração do evento. O Expresso Instituto Sicoob também estará 

presente, pela segunda vez, próximo ao mirante do evento, para 

visitação do público e com cursos para alunos da rede de educação 

pública e entidades assistenciais de Cascavel.

Sicoob oferecerá palestra com Roberto Rodrigues

O ex-ministro da Agricultura Pecuária e Abastecimento, ex-presidente 

da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e coordenador do 

Centro de Agronegócio da FGV-EESP, Roberto Rodrigues, será um dos 

palestrantes do evento, a convite do Sicoob Unicoob. A palestra será 

sobre tendências do agronegócio para o próximo triênio, um tema de 

grande importância ao produtor rural, ainda mais como informação 

privilegiada no atual momento de crise. A palestra será no dia 4 de 

fevereiro, às 15 horas, no auditório do Show Rural.

O cenário da pecuária de corte está em 

evolução. O setor segue aquecido por pressões 

externas e internas que o fizeram dar um salto, 

impactando a produção, custos e preços. Este 

novo panorama exigiu que o pecuarista e a 

pecuária fossem cada vez mais eficientes. 

Quando pensamos em eficiência na pecuária 

a genética é um ponto chave. Uma das 

ferramentas disponíveis, de baixo custo e com 

ótimos resultados é a Inseminação Artificial. 

No entanto, atualmente, o Brasil insemina 

em média 10% do total de fêmeas bovinas 

aptas à reprodução, segundo dados da ASBIA 

publicados em 2014 (última atualização). 

Entre os anos de 1862 e 1879 na Argentina, 

foram realizadas as primeiras importações 

oficiais das raças Hereford e Aberdeen Angus. 

Ou seja, existe uma pressão de seleção de 

mais de dois séculos, onde a Genética La 

Aurora, com vasto conhecimento em Brangus 

e Braford, detém este lastro genético da 

linhagem dos principais exemplares das raças.   

A Spraytec, empresa reconhecida 

mundialmente, enxerga a pecuária 

brasileira como uma grande potência. A 

marca foi reconhecida em 2015 entre as 

“TOP 10 Melhores do Agronegócio”, um 

prêmio concedido pelo Globo Rural, atua 

principalmente na área de fertilizantes 

agrícolas e pastagem, e enxerga a pecuária 

brasileira como uma grande potência. A 

parceria da genética La Aurora com a Spraytec 

surgiu do fato de a visão e missão de ambas as 

empresas convergirem em busca do sucesso 

dentro do agronegócio. 

Tanto a La Aurora quanto a Spraytec 

promovem o desenvolvimento da 

agropecuária através de transparência, 

trabalho em equipe, inovação, tecnologia de 

ponta e produtos de alta qualidade, sendo 

parceiras do produtor rural para atingir a 

eficiência em seus negócios. O objetivo é levar 

ao pecuarista um atendimento de ponta, 

uma genética que proporcione um ganho ao 

seu rebanho e qualidade de sêmen que atinja 

excelentes resultados.

Visite os stands Spraytec e La Aurora no 

Show Rural Coopavel 2016.

Parceria entre Spraytec e La Aurora é destaque no Show Rural 2016.
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No ESPAÇO DA MULHER, serão três oficinas 

de alimentação saudável, com produção de 

farinha de batata doce, bolo de farinha de trigo 

e açúcar e frutas cristalizadas. No BARRACÃO 

DE ARTESANATO terá a exposição e feira 

do artesanato das mulheres e artesãos de 28 

municípios da região Oeste, com uma parceria 

entre a Adamop e Associação de Mulheres da 

Economia Solidária de Cascavel.

O cultivo de 21 variedades de tomate, variando 

do tipo salada, italiano e mesa, com cores 

vermelha e amarelo-laranja e mini tomates de 

vários formatos nas cores vermelha, laranja, 

verde, amarela e vermelho rajado. Já os 

pimentões são 7 cultivares nas cores amarela, 

laranja, vermelha e creme para pimentões 

grandes e vermelha, amarela e laranja para os 

mini-pimentões.

 Diversas hortaliças, com destaque para o 

tutoramento (suporte) e condução do feijão 

vagem, cultivo de abobrinhas com formato e 

cores diferentes, cultivo de mini berinjelas, 

condução correta da couve folhas, cultivo de 

pimentas e do repolho.

A condução do morango no sistema semi-

hidropônico, com plantio em slab (sacolas), 

sobre bancadas de madeira.

 Também terá amostra de tecnologia na 

produção de diversas espécies, como, uva, 

figo, banana, caqui, pêra, maracujá, fruta do 

conde, abacaxi e goiaba. São informações 

sobre plantio, condução, poda, manejo de 

doenças e pragas, enxertia, sistemas de 

condução e rotulagem, como conduzir as 

plantas frutíferas através da poda, como fazer 

enxertia, proteção da uva contra granizo e 

ataque de vespas e abelhas na fase de colheita. 

As orientações necessárias sobre a rotulagem 

(Resolução SESA 748/2014 e 292/2015;

PAISAgISmo no SHoW RURAl 
CooPAVEl 2016 

O paisagismo no Show Rural Coopavel é 

realizado através da parceria entre a Coopavel 

e o Instituto EMATER, através dos projetos 

paisagísticos elaborados e executados. Este 

ano foram produzidas 280.000 mudas de flores 

para atender a demanda do projeto, entre elas 

estão as sálvias azuis, vermelhas e as tagetes 

amarelas em um belo contraste nos jardins 

próximo ao restaurante. Em quantidades 

menores, mas não menos belas estão as flox, 

zínias, petúnias e as torrenias finalizando a 

composição dos outros canteiros distribuídos 

pelo parque do evento.   

A novidade está por conta da Sunpatiens, 

uma espécie de beijinho como é conhecida 

pela maioria das pessoas, só que adaptada ao 

sol. Foram plantadas 8.000 mudas das mais 

variadas cores, formando uma densa camada 

de flores para encantar todos os que visitam o 

Show Rural Coopavel 2016.

O jardim do mirante retrata neste ano 

a preocupação com o destino do lixo 

produzido pela humanidade. O símbolo da 

reciclagem envolvendo o planeta aparece 

como um pedido de socorro para que 

começamos a fazer a nossa parte: reduzindo 

o consumo, reutilizando o que for possível e 

encaminhando para ser reciclado os papéis, 

vidros, plásticos e metais.

Este é o ‘’mínimo’’ que podemos fazer para que 

o ‘’nosso mundo’’ não termine afogado no lixo.

PECUáRIA lEITEIRA 

Serão demonstradas tecnologias que possam, 

além do aumento da produção leiteira e 

avanços na produtividade por vaca, as 

formas de reduzir o sofrimento físico, pelas 

melhorias que poderão ser implantadas 

nas propriedades rurais, especialmente na 

organização e planejamento do trabalho.

Também, haverá demonstração de sistema de 

produção de leite a pasto com suplementação 

alimentar, onde haverá apresentação da forma 

de condução do “Manejo Rotacionado de 

Pastagem”,  especialmente sobre adubação, 

altura do pasto para entrada e saída dos 

animais, a divisão da área em piquetes, as 

espécies forrageiras mais indicadas para cada 

região do estado, a suplementação alimentar 

através de ração misturada na própria 

propriedade via aquisição dos ingredientes, 

para a redução dos custos de produção. 

Também será apresentado manejo, regulagem 

e a desinfecção da ordenhadeira mecânica. 

Paralelo a estas atividades demonstrativas, 

haverá um “teatro” relacionado à “Sucessão 

Familiar”, que representará um diálogo de 

uma família de agricultores, que comentam e 

discutem seus problemas internos, problemas 

econômicos e sociais, especialmente o futuro 

dos filhos, que via de regra não demonstram 

interesse em permanecer no campo, 

especialmente nas pequenas propriedades 

rurais conduzidas por agricultores familiares.

AgRoIndÚSTRIA FAmIlIAR

A transformação de produtos primários 

produzidos nas propriedades pelos próprios 

produtores rurais tem sido uma forma 

de incrementar a renda para um número 

considerável de agricultores do Paraná.

No estande “Agroindústria Familiar”, haverá 

uma demonstração e venda de produtos 

transformados, especialmente produzidos 

por pequenos agricultores familiares, que 

encontraram esta forma de diversificar as 

Emater participa da 28ª edição do Show Rural Coopavel
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atividades, com isso gerando ocupação para 

os membros da família, especialmente para 

as mulheres e jovens, para terem uma renda 

adicional.

Dentre os produtos denominados “coloniais” 

serão apresentadas geleias, doces de frutas, 

conservas de diversos produtos, compotas, 

pães, biscoitos, bolachas, queijos, salames, 

defumados, condimentos, salgadinhos, 

quitutes, entre outros tantos produtos.

TURISmo RURAl 

O Turismo Rural é uma novidade econômica 

para as propriedades rurais que apresentem 

algumas características propícias para este 

fim, assim como, é um fator de preservação 

ambiental, pois o turista exige que o ambiente 

seja o mais preservado possível, para 

estimular possível retorno do cliente.

No Show Rural 2016 o Instituto EMATER 

juntamente com a Paraná Turismo, 

instituições estas do Governo do Paraná, 

estarão apresentando, para estimular 

e orientar possíveis empreendedores, 

algumas iniciativas bem-sucedidas em 

turismo rural, especialmente naquelas onde 

ocorreram o envolvimento do poder público 

municipal como gerador de propostas de 

desenvolvimento nesta área, com suporte 

técnico das instituições públicas de estado.

Assim, haverá uma área destinada unicamente 

ao turismo rural, sendo representadas 

por empreendimentos de oito municípios 

paranaenses, em que os visitantes poderão 

conhecer e tirar algum proveito dos 

respectivos sucessos alcançados e, uma área a 

céu aberto para que os interessados possam se 

espelhar e como proceder para embelezar ou 

tornar um ambiente natural atrativo aos olhos 

de todos.

gRÃoS 

Apresentar ao público o uso indiscriminado 

de agrotóxicos, com suas consequências 

maléficas para os solos, a água e aos seres 

vivos.

 Disponibilizamos tabelas com a toxicidade 

de produtos utilizados nas principais 

culturas (lavouras, hortas e frutas); buscando 

conscientizar os agricultores e consumidores 

sobre o uso excessivo de agrotóxicos, através 

de resultados de pesquisa.  

Vamos mostrar também, tecnologias 

eficientes para evitar deriva, maximizar 

a cobertura e penetração de gotas na 

cultura da soja, melhorando a eficiência 

dos produtos químicos aplicados nas 

lavouras. Orientaremos os agricultores sobre 

monitoramento correto de pragas e doenças, 

visando a redução do número de aplicações de 

agrotóxicos. Vamos incentivar também o uso 

de equipamentos de segurança para aplicação 

de agrotóxicos. 

Haverá também a divulgação dos resultados 

obtidos com o manejo integrado de pragas 

e doenças da soja, da safra 2014/2015 e os 

resultados parciais da safra 2015/2016.

APICUlTURA 

Na área de apicultura terá: Enxame de abelhas 

africanizadas ao vivo, com mel em favo direto 

no vidro, equipamentos como: Caixa padrão, 

derretedor de cera por energia solar, coletor de 

pólen, indumentária de proteção individual-

EPI’s, fumigador, e produtos das abelhas 

como: Mel, cera, própolis..., abelhas jataí com 

caixas de produção. Também será focada a 

importância das abelhas na “POLINIZAÇÃO 

DAS FLORES”. Haverá também uma estufa 

para “descristalizar” o mel, com termostato 

para regulagem da temperatura.

PISCICUlTURA 

Estaremos demonstrando um açude de 

produção de tilápias, ressaltando os aspectos 

sobre construções dos tanques, importância 

do sistema de escoamento, tanques de 

decantação, sistemas de produção, aspectos 

sanitários, enfim, tudo relacionado a produção 

comercial de peixes. Trabalharemos com 

ênfase na qualidade da água na piscicultura.

PlAnTAS mEdICInAIS, 
CondImEnTARES E ARomáTICAS

Na área de Plantas medicinais, condimentares 

e aromáticas, o Instituto Emater, apresenta em 

torno de 80 espécies de plantas. 

A crescente demanda no uso de plantas 

medicinais, vem cada vez mais, ganhando 

maior importância social, econômica e 

cultural, vários setores da sociedade vêm 

promovendo e organizando eventos para 

fortalecer as diversas atividades da cadeia 

produtiva.

A DSM, detentora da marca Tortuga, que foi 

pioneira no desenvolvimento de tecnologias 

com uso de enzimas e possui a exclusiva 

tecnologia dos Minerais Tortuga, apresentará 

para os produtores do Paraná produtos com 

ingredientes Crina®, Rumistar™ e Rovimix® 

Betacarotene. Esses ingredientes que geram 

benefícios e melhoram o desempenho 

zootécnico serão mostrados durante o Show 

Rural 2016, que é realizado em Cascavel, no 

Paraná.

O evento deverá reunir mais de 200 

mil visitantes, entre produtores rurais, 

cooperativas e associações de toda a região. “A 

DSM | Tortuga participa do evento desde 2005 

e, neste ano, vamos ter um estande no novo 

espaço pecuário com toda a equipe técnica 

empenhada para encontrar soluções e otimizar 

desempenho para os diferentes rebanhos 

e condições de criação”, afirma o gerente 

distrital da DSM para o Paraná, Fábio Jamus. 

 Sobre as tecnologias

O CRINA®, indicado para substituir 

antibióticos e ionóforos na ração de 

bovinos confinados, apresentou vantagens 

significativas na produtividade animal, como: 

produto não tem prazo de carência, não deixa 

resíduo na carne e não possui restrições no 

comércio mundial de carne bovina, além de ser 

autorizado e usado na União Europeia, sendo 

altamente recomendado para confinadores 

DSM apresenta as novas tecnologias na 
suplementação de bovinos no Show Rural 2016

Crina ®, Rumistar ™ e Rovimix® Betacarotene otimizam desempenho de diferentes rebanhos e condições de criação.
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que buscam segurança e incrementos de 

produtividade. Pode ser encontrado na linha 

Fosbovi® para gado de corte.

 O uso do RumiStar™, enzima alfa amilase 

pura, proporciona uma melhor ambiência 

ruminal e reduz a excreção de amido nas fezes, 

proporcionando melhor eficiência alimentar 

e redução do custo de produção da arroba 

produzida no confinamento. RumiStar™ faz 

a hidrólise do amido no ambiente ruminal, 

transformando o amido em oligossacarídeos, 

que é estável no rúmen (pH e temperatura) 

e não causa redução no pH ruminal, o que 

beneficia o controle da acidose e melhora 

todo o metabolismo energético do bovino 

confinado. Produtos formulados com essa 

tecnologia são indicados para confinadores 

que trabalham com mais de 25% de amido na 

dieta. A tecnologia pode ser encontrada na 

linha Fosbovi® para gado de corte e Bovigold 

para leite.

 O Rovimix® Betacarotene traz diversos 

benefícios econômicos aos produtores, pois 

reduz consideravelmente a ocorrência de 

transtornos no peri-parto e aumenta a taxa 

de prenhez. Pode ser encontrado na linha 

Bovigold Beta Pré-Parto e Bovigold Beta Pós-

Parto.

A Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) apresentará 

suas inovações tecnológicas no Show 

Rural Coopavel, realizado em Cascavel 

(PR) em quatro espaços distintos: Casa da 

Embrapa, Vitrine de Tecnologias, Estação 

do Conhecimento e Unidade Didática 

Agroecológica. 

Na Casa da Embrapa os técnicos e produtores 

têm a oportunidade de conhecer alguns dos 

resultados de pesquisa e também adquirir 

diversas publicações da Embrapa. Nesse 

espaço, ainda são demonstradas as tecnologias 

que colaboram com a sustentabilidade da 

agropecuária, referentes a diversas área como 

grãos, frutas e hortaliças, produção animal e 

recursos naturais.

Na Vitrine da Embrapa são 

apresentadas tecnologias e cultivares 

para as culturas da soja, feijão, milho, 

sorgo, forrageiras e mandioca. A Vitrine de 

Tecnologias da Embrapa abriga a Estação 

do Conhecimento, onde são realizadas 

apresentações rápidas com orientações 

práticas aos produtores. As mini-palestras 

com duração e 15 minutos são voltadas a 

grupos de produtores.

Além disso, a Embrapa é uma das instituições 

presente na Unidade Didática Agroecológica, 

cujo objetivo é demonstrar os princípios 

da Agroecologia e a diversidade de 

cultivos, onde se empregam técnicas com 

baixo impacto ambiental, acessíveis aos 

agricultores. Participam a Embrapa, Emater-

PR, Centro Paranaense de Referencia e 

Agroecologia, Instituo Agronômico do Paraná, 

Coopavel, Itaipu Binacional e Ministério do 

Desenvolvimento Agrário.

lançamento: Soja BRS 1010 IPRo  

A Embrapa e a Fundação Meridional lançam, 

durante o Show Rural Coopavel, três cultivares 

de soja. Uma delas é a BRS 1010IPRO com a 

tecnologia Intacta RR2 PRO™. A novidade 

é indicada para Santa Catarina, Paraná 

e São Paulo. A tecnologia Intacta reúne 

características como a resistência ao herbicida 

glifosato para o manejo de plantas daninhas 

e também tem a toxina Bacillus thuringiensis 

(Bt) que auxilia no controle de algumas 

espécies de lagartas. 

A BRS 1010 IPRO é uma cultivar de soja 

precoce, com crescimento indeterminado e 

excelente potencial produtivo, também em 

áreas com presença do nematoide de galha 

Meloidogyne javanica. Possui resistência às 

doenças cancro da haste e mancha olho de rã. 

Também tem resistência de campo à podridão 

radicular de Phytophthora. Indicada para as 

regiões de adaptação edafoclimáticas PR, SC e 

SP (REC 103), PR (REC 201) e SP (REC 203). 

lançamento: Soja BRS 388RR

A BRS 388RR é transgênica com tolerância 

ao glifosato, possui tipo de crescimento 

indeterminado e grupo de maturidade relativa 

6.4. É uma soja precoce que pode ser utilizada 

em sistemas de produção que utilizam a 

safrinha de milho. 

Esta cultivar tem alto potencial produtivo e 

excelente estabilidade em diferentes épocas 

de semeadura e ambientes de produção. 

Entre seus diferenciais estão a resistência às 

doenças: cancro da haste, podridão radicular 

de Phytophthora e mosaico comum da 

soja. Esse lançamento é recomendado para 

as seguintes regiões edafoclimáticas: PR 

Embrapa no Show Rural Coopavel 2016

Lançamentos e inovações tecnológicas são destaques da Embrapa no Show Rural.
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(REC201), PR, MS, SP (REC 202) SP (REC 203), 

MS (REC 204), MS e GO (REC 301), SP, MG e GO 

(REC 302) e MG e GO (REC 303). 

lançamento: Soja BRS 399RR

A cultivar BRS 399RR apresenta alto potencial 

produtivo, além de boa sanidade. É resistente 

aos nematoides de galha Meloidogyne 

incógnita e Meloidogyne javanica e às raças 3 e 

14 do nematoide de cisto. Também é resistente 

ao nematoide Rotylenchulus reniformis. A 

BRS 399RR possui crescimento indeterminado 

e está no grupo de maturidade 6.0. Em razão 

da sua precocidade, favorece a semeadura 

da segunda safra de milho. A BRS 399RR é 

indicada para as regiões edafoclimáticas: SC, 

PR (REC 102), PR, SC, SP (REC 103), PR (REC 

201) e SP (REC 203). 

 Coleção de cultivares de feijão

A Embrapa Arroz e Feijão estará presente 

na Vitrine de Tecnologias apresentando seis 

variedades de feijão, com grãos do tipo preto, 

carioca e especial: BRS Esplendor, BRS Estilo, 

BRSMG Madre Pérola, BRSMG Realce, BRS 

Embaixador e a BRS Esteio, nova cultivar de 

feijão da Embrapa. Cultivar de feijão do grupo 

preto, a BRS Esteio apresenta alto potencial 

produtivo, com uma superioridade média de 

produção de 8,1%. De ciclo normal (de 85 a 90 

dias, da emergência à maturação fisiológica) 

e arquitetura de planta ereta, a cultivar é 

adaptada à colheita mecanizada direta. 

Testada e aprovada pela indústria, apresenta 

caldo encorpado com grãos macios de cor 

achocolatada. 

Capim-elefante BRS Kurumi

O alto potencial de produção de forragem 

da cultivar BRS Kurumi com excelentes 

características nutricionais permite ao 

produtor intensificar a produção de leite a 

pasto com menor uso de concentrado, altas 

taxas de lotação e excelente desempenho por 

animal. Esta variedade de capim-elefante anão 

será apresentada pela Embrapa na Vitrine de 

Tecnologias.  

A BRS Kurumi é indicada para uso forrageiro 

nos biomas Mata Atlântica, Amazônia e 

Cerrado. No Rio Grande do Sul, a cultivar 

tem se destacado, pois o bom crescimento 

até meados de maio debela o vazio forrageiro 

outonal, bem como a maior tolerância às 

geadas e a velocidade de rebrotação antecipam 

a produção de forragem na primavera. A 

adoção da BRS Kurumi se expande também 

entre produtores de Santa Catarina, do Paraná 

e do Sudeste do país.

Dentre as características, tem crescimento 

vegetativo vigoroso, com rápida expansão 

foliar e intenso perfilhamento. Apresenta 

porte baixo (80 a 90 cm), elevada proporção 

de folhas e pequeno alongamento do colmo, o 

que facilita o consumo pelo animal e o manejo, 

sem necessidade de roçadas frequentes. A 

cultivar é recomendada para sistemas de 

pastejo rotacionado, com alta produção de 

forragem. Em estudos conduzidos na Embrapa 

Gado de Leite, a taxa de acúmulo durante o 

período chuvoso variou entre 120 a 170 kg 

de matéria seca por hectare/dia, com boa 

estrutura de pasto.

O material é superior às demais cultivares de 

capim-elefante na qualidade nutricional. Os 

teores de proteína bruta têm variado entre 18 

e 20% e os coeficientes de digestibilidade entre 

68 e 70%, considerando o extrato acima da 

altura do resíduo. Como resultado, é possível 

obter de 18 a19 litros de leite por vaca/dia, 

fornecendo apenas suplementação energética. 

Cultivares de uva

Durante o Show Rural Coopavel 2016, os 

produtores poderão conhecer as novas 

opções em uvas para mesa: BRS Isis, BRS 

Núbia e BRS Vitória, e também a BRS Magna, 

cultivar de uva para suco, todas desenvolvidas 

especialmente para as condições brasileiras.

As variedades foram desenvolvidas como 

parte do Programa de Melhoramento Genético 

da Videira, estabelecido em 1977 pela Embrapa 

Uva e Vinho, que visa ao desenvolvimento e 

à criação de variedades de uva de qualidade, 

com boas características agronômicas, 

diferentes finalidades e ampla adaptação 

climática.

Sistema Biobed Brasil: uma nova 
tecnologia para tratamento de 
agrotóxicos

O Sistema Biobed Brasil é uma tecnologia para 

disposição final de efluentes contaminados 

com agrotóxicos originados na produção de 

frutas de Clima Temperado. Seu protótipo 

será demonstrado na Casa da Embrapa. A 

nova opção é uma alternativa ambientalmente 

segura para tratar os resíduos da lavagem de 

máquinas recolhidos em rampas construídas 

sobre o fosso para a coleta dos vazamentos 

e respingos, onde são executadas as 

atividades com os agrotóxicos e o manejo do 

pulverizador. 

O Sistema Biobed Brasil foi adaptado pela 

Embrapa Uva e Vinho para as condições de 

produção de frutas de Clima Temperado do sul 

do Brasil, a partir do modelo Biobed utilizado 

na Suécia, desde 1993. O Biobed reproduz o 

modelo de atenuação que acontece livremente 

na natureza, porém em uma situação criada 

para favorecer e acelerar o processo. Entre os 

pontos positivos da nova tecnologia, destaca-

se o baixo custo e eficiência, além de ser 

ambientalmente segura e adequada para ser 

utilizada na propriedade.

Informações adicionais sobre a 
tecnologia podem ser obtidas 
em:

https://www.embrapa.br/busca-de-produtos-

processos-e-servicos/-/produto-servico/2775/

biobed-brasil---disposicao-final-de-efluentes-

contaminados-com-agrotoxicos-originados-
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na-agricultura ou na Casa da Embrapa.

gestfrut: nova opção para o 
gerenciamento econômico da 
produção de frutas 

O GestFrut é uma ferramenta para avaliações 

econômico-financeiras da produção de 11 

frutas de clima temperado - ameixa, amora 

preta, caqui, framboesa, kiwi, maçã, mirtilo, 

morango, pera, pêssego e uva. O GestFrut é  

totalmente gratuito. Para fazer o download 

das ferramentas gerenciais citadas, acesse 

www.embrapa.br/uva-e-vinho/GestFrut. 

Informações adicionais sobre a tecnologia 

podem ser obtidas em www.embrapa.br/uva-e-

vinho ou na Casa da Embrapa.

O GestFrut foi desenvolvido, integrando 

conhecimentos de pesquisadores e produtores, 

com o objetivo de auxiliar na gestão da 

fruticultura de clima temperado, com foco 

em análises econômicas e financeiras, 

contemplando aspectos de curto e longo 

prazo.

A fruticultura de clima temperado é uma 

das atividades econômicas e sociais mais 

importantes na região sul do Brasil. A 

fruticultura é uma atividade que, em geral, 

possui alto valor agregado, estando presente 

em grande parte das propriedades rurais 

familiares, no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina. Essas propriedades são responsáveis 

por cerca de 60% da produção nacional dessas 

frutas.

O Gestfrut possibilita realizar estimativas 

e análises econômicas e financeiras de 

diferentes sistemas de produção de frutas, 

incluindo as fases de produção no campo e 

de pós-colheita (se houver). Além disso, foi 

elaborado um caderno de escrituração para 

cada fruta, contando com três objetivos 

principais: constituir-se em uma ferramenta 

que, ao longo do ano, permita registrar e 

armazenar informações essenciais de distintos 

sistemas de produção, que podem estar 

associados com o emprego de tecnologias 

convencionais ou orgânicas; reunir as 

informações necessárias para utilizar a 

ferramenta; e auxiliar na tomada de decisões, 

no planejamento e na avaliação das diferentes 

atividades executadas, verificando se estas 

permitiram, ou não, atingir os resultados 

esperados e, desse modo, realizar, quando 

necessário, possíveis ajustes nos sistemas de 

produção.

O Gestfrut foi desenvolvido no ambiente 

do software Microsoft Excel, com recursos 

de programação do Visual Basic, e 

possibilita realizar estimativas e análises 

de eficiência econômica (receitas, custos, 

lucro, lucratividade etc.), de viabilidade 

financeira (tempo de recuperação do capital, 

taxa interna de retorno, retorno adicional 

sobre o investimento etc.). Também pode 

avaliar o impacto nos resultados econômicos 

e financeiros do sistema de produção (ex.: 

verificar o que acontece com o lucro quando 

se aumenta o preço de um determinado 

insumo); identificar as variáveis que mais 

impactam nos resultados econômicos e 

financeiros da produção da fruta avaliada; e 

realizar simulações para estimar e analisar 

riscos econômicos e financeiros do sistema de 

produção.
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Nesta edição do Show Rural o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) 

dá ênfase às culturas de abacaxi, maracujá e citros como opção para 

os produtores paranaenses. A instituição participa do evento desde 

suas primeiras edições, todos os anos com novidades aos agricultores 

e técnicos que buscam informação e novas tecnologias. Este ano, mais 

uma vez os pesquisadores apresentam – em 14 unidades temáticas – as 

mais recentes conquistas da pesquisa aplicada ao desenvolvimento da 

agropecuária paranaense. 

 A cultura do abacaxi ocupa cerca de 500 hectares no Paraná, 

concentrados principalmente na região Noroeste do Estado. Há 

mercado para expansão, já que o Paraná importa cerca de 70% dos 

frutos que consome, conforme explica o pesquisador Pedro Auler, 

coordenador das pesquisas em fruticultura do Iapar. “É uma cultura 

com grande potencial para o pequeno produtor”, afirma.

O maracujá-amarelo é outra boa alternativa para a pequena agricultura 

familiar. O cultivo ocupa cerca de 1,2 mil hectares no Paraná e também 

há potencial para aumento dessa área no Estado. Há, no entanto, 

dificuldades técnicas para o manejo de doenças, especialmente o vírus 

do endurecimento do fruto, tema que será amplamente abordado pelos 

pesquisadores do Iapar no Show Rural.  

Na área dedicada à citricultura, o Iapar apresenta as cultivares de 

laranja, tangerina e limão recomendadas para cultivo no Paraná. Os 

pesquisadores da instituição também permanecem à disposição dos 

visitantes para oferecer recomendações e trocar informações sobre 

o Huanglongbing (HLB), doença que acarreta sérios prejuízos em 

pomares comerciais e domésticos. 

SoloS 

Na produção de soja, milho e trigo, lavouras predominantes no Paraná, 

a adoção do plantio direto e da rotação de cultivos com adubos verdes e 

plantas de cobertura tem eficiência comprovada no controle da erosão, 

manutenção – e até incremento – da condição geral dos solos, ganho 

de produtividade nas lavouras comerciais e, consequentemente, na 

rentabilidade da propriedade. 

Segundo a pesquisadora Graziela Barbosa, essas técnicas também 

podem ajudar a reduzir os gastos com adubação e herbicidas, já que o 

uso planejado de plantas de cobertura reduz a infestação de invasoras e 

melhora a disponibilidade de nutrientes para as plantas.  

Ainda no setor dedicado ao manejo conservacionista do solo, os 

pesquisadores utilizarão um simulador de chuvas para mostrar na 

prática as vantagens econômicas da manutenção dos terraços e do 

plantio em nível, mesmo quando o produtor faz plantio direto.

CUlTIVARES 

 No espaço do Iapar é possível conhecer o desempenho das cultivares 

IPR de feijão – Garça (branco); Uirapuru, Tuiuiú e IPR Nhambu 

(grupo preto); e, do grupo comercial carioca, Tangará, Campos Gerais, 

Andorinha e as recentemente lançadas Bem-te-vi, Quero-quero e Curió. 

Produtores de mandioca de mesa podem conferir duas cultivares 

de polpa amarela, que têm essa coloração porque são ricas em 

carotenoides, substância precursora da vitamina A. 

A cultivar Pioneira é tão macia que pode ir diretamente para a fritura, 

sem necessidade de cozimento prévio. Já a Upira apresenta boa 

produtividade e precocidade – pode ser colhida em apenas um ano após 

o plantio. No preparo, é um material que cozinha rapidamente e fica 

pronta em cerca de 20 minutos. 

Também há um espaço com opções de forrageiras tropicais perenes 

para produção de leite e carne. São mais de 16 materiais e orientações 

técnicas sobre manejo e adubação para cada tipo de pastagem, 

planejamento forrageiro da propriedade e alternativas para 

alimentação do rebanho no inverno.

PURUnÃ 

Complementando o espaço dedicado à produção animal, o Iapar 

apresenta mais uma vez no Show Rural a raça Purunã, obtida em mais 

Iapar destaca produção de frutas como opção para 
os produtores do Paraná
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de 30 anos de cruzamentos envolvendo as 

raças Caracu, Canchim, Charolês e Aberdeen 

Angus.

Animais Purunã agregam o melhor de 

cada raça formadora. Caracu e Canchim 

transmitiram rusticidade, tolerância ao 

calor e resistência aos carrapatos. Charolês 

contribuiu com a velocidade de ganho de 

peso, grande rendimento de carcaça, elevado 

porcentual de carnes nobres e pequena 

capa de gordura. A raça Angus conferiu 

precocidade, tamanho adulto moderado e 

temperamento dócil, além de carne macia e 

com alta qualidade de marmoreio. Por fim, a 

habilidade materna e boa produção de leite 

das vacas, características herdadas de Caracu 

e Angus.

Purunã pode ser adotada como raça exclusiva 

ou para uso em cruzamentos com vacas Nelore 

e aneloradas, visando terminação. 

 

AgRoECologIA 

O Iapar também apresenta opções para 

pequenas propriedades que adotam sistemas 

agroecológicos de produção agroecológica, 

unidade demonstrativa conduzida em 

parceria entre a Secretaria da Agricultura do 

Paraná (Seab), Emater, Centro Paranaense 

Referência em Agroecologia (CPRA), Coopavel, 

Embrapa, Agência de Desenvolvimento 

Regional do Extremo Oeste do Paraná (Adeop), 

Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (Capa), 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(Unioeste), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Itaipu e Biolabore Cooperativa de 

Trabalho e Assistência Técnica do Paraná
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AVICUlTURA

A importância da água na 
avicultura

A água é um nutriente indispensável para 

a vida, por todas as funções que exerce 

no organismo dos animais. Os estudos 

mostram que a quantidade e a qualidade 

da água oferecida para as aves não pode ser 

negligenciada, assim qualquer problema que 

impeça o consumo à vontade de água pode 

comprometer o desempenho das aves.

O fornecimento de água de boa qualidade 

é essencial para o desenvolvimento e 

sobrevivência dos animais. Na avicultura, 

a água é utilizada na dessedentação e como 

insumo para o manejo da vacinação, limpeza, 

desinfecção de equipamentos e instalações. 

Por isso a importância do fornecimento de 

água de boa qualidade as aves de corte. Os 

parâmetros físico, químico e microbiológico 

da água e as recomendações de monitoria 

e limpeza são descritas como medidas 

essenciais para a obtenção de água de boa 

qualidade.

A dieta oferecida aos frangos de corte consiste 

no fornecimento somente de água e de ração, 

no entanto a água consumida deve ser o dobro 

da ração ingerida. Por isso, levando em conta 

sua elevada participação na dieta, a água de 

má qualidade pode causar tantos prejuízos, 

ou até mais, quanto uma ração deficiente de 

algum nutriente. Sendo assim, a qualidade e a 

quantidade de água devem merecer a devida 

atenção em nossas criações de frango de corte.

Saber a importância da água na avicultura e 

o seu melhor manejo facilita nas tomadas de 

decisões visando o máximo aproveitamento 

desse nutriente essencial. 

De 65 a 75% do corpo das aves é composto por 

água, e quando jovens essa concentração é 

ainda maior. Dessa forma, pode-se concluir 

que, se a ave não ingerir a quantidade 

adequada de água, o seu desenvolvimento 

corporal será prejudicado, principalmente 

porque a água tem como parte de suas funções 

a regulação da temperatura corporal e ajuda 

na digestão, na respiração, no metabolismo e 

na eliminação fecal. 

A temperatura ambiente é um dos principais 

fatores que influenciam na alteração da 

ingestão de água pelos frangos. O verão 

causa estresse calórico nas aves, fazendo 

com que aumente o consumo de água e, 

a fim de reduzir a temperatura corporal, 

assim, resfriar as vísceras. Quando a água 

está morna esse resfriamento não acontece, 

ou é dificultado. Dessa forma, aconselha-se 

como manejo que se faça o flushing, a fim de 

renovar a água no sistema hidráulico para 

manter a temperatura adequada e agradável 

às aves. 

Outros fatores que podem interferir na 

ingestão da água são: a ingestão do alimento, o 

tipo e quantidade de bebedouro, a quantidade 

de aves alojadas, vazão de água e até mesmo 

sua linhagem. 

Podem ocorrer problemas de desempenho 

e serem atribuídos a água, que também 

é um componente nutricional. Além 

da importância da água nas atividades 

biológicas, também deve ser considerado 

que em várias partes do mundo a quantidade 

disponível de água vem diminuindo e 

a qualidade está de tal forma ficando 

comprometida, que não pode ser empregada 

para o uso humano e animal. 

Entre todas as funções, a mais importante 

é que a água promove o movimento de 

nutrientes entre as células dos tecidos dos 

animais e também é responsável pela retirada 

de substâncias tóxicas das células que serão 

excretadas. Existem três fontes de água que 

todos os animais aproveitam. A mais comum é 

a água de beber, a água dos alimentos também 

contribui com uma quantidade significativa, 

Texto: Renato Camilo Pasqual

Médico veterinário  
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Os mais eficientes na produção de aves
DEZEMBRO DE 2015 

Produtor
Unidade 

Acerto
Nº de Aves

Peso 
médio

Idade do 
abate

Mortali-
dade

Conversão 
Alimentar

IEP
Sistema de 

trabalho
Mão de 

obra

Celso Negri Lindoeste 19100 3,021 44,60 3,16 1,734 377
Pressão 

Negativa
Contratada

Luis Fernando Machado
Capitão L.
Marques

19300 2,9269 43,00 5,85 1,697 376
Pressão 

Negativa
Familiar

Rosemaria C. Fadanelli Cascavel 14400 3,157 45,73 7,89 1,720 373
Pressão 

Negativa
Contratada

Jair Salvini
Campo 
Bonito

14800 3,004 43,65 6,89 1,738 373
Pressão 

Negativa
Familiar

Rosemaria C. Fadanelli Cascavel 1440 3,088 45,54 4,65 1,741 373
Pressão 

Negativa
Contratada

Média Coopavel 2,868 45,64 5,59 1,812 327,31

a terceira origem de água disponível aos 

animais é a chamada água metabólica. Esta 

água é obtida da oxidação dos nutrientes, 

durante o metabolismo. 

As principais formas pelas quais as aves 

perdem água é através da respiração, 

transpiração (perdas por evaporação) e a 

excreção pelas fezes e urina. Em aves em 

crescimento é possível considerar como perda 

aquela água que participa da formação de 

novos tecidos. 

Várias condições ambientais favorecem ou 

não estas perdas. Entre elas é possível citar 

a temperatura do ambiente, a composição 

mineral da dieta e da água, o teor de proteína 

da ração, a quantidade consumida de ração, 

o estado de saúde do animal (as diarréias), 

o estresse e outros itens. A água representa, 

aproximadamente, 70% do peso das aves. 

Do volume total, 70% encontram-se dentro 

das células e 30% nos espaços intracelulares 

e no sangue. O conteúdo de água do corpo 

está diretamente associado ao seu teor de 

proteína. Assim, com o aumento da idade, 

a deposição de tecido adiposo nos frangos 

aumenta e por consequência, o percentual de 

água em relação ao peso corporal, diminui.

A água é um nutriente indispensável para 

a vida, tendo em vista todas as funções 

que ela exerce. Devido a estreita relação 

entre consumo de água e consumo de 

ração, qualquer impedimento no consumo 

à vontade de água pode comprometer o 

seu desempenho. Este comprometimento 

ocorre, pois, a falta de água causa prejuízos à 

anatomia e à fisiologia do animal e também 

compromete o seu sistema imune.

Já é possível notar que se a ave não beber 

uma quantidade de água adequada e com 

qualidade ao seu desenvolvimento com 

certeza terá seu desempenho prejudicado.

O consumo de água dependerá também de 

sua própria temperatura. Normalmente, a 

temperatura da água tende a se assemelhar 

à temperatura do ambiente. Isto deve ser 

uma preocupação constante de manejo, pois 

se o ambiente estiver quente a água deverá 

estar fria e, se não houver um controle deste 

aspecto, terminará ficando quente e não 

acessível para os animais.

As aves preferem água com temperatura igual 

ou inferior a 24°C.  A água de bebida deve ser 

fresca e limpa. Proteja a caixa d’água e evite 

aquecimento dos encanamentos. Lembre-

se que a perda de calor também é efetuada 

por um aumento de consumo de água, água 

quente e morna tem efeito negativo. 

É importante lembrar que a redução do 

consumo de água, por si só, resulta em 

perda de massa corporal. Em níveis críticos, 

desencadeia um quadro de desidratação. 

Uma ave mal hidratada tem diminuição da 

sua capacidade de resfriamento corporal pelo 

mecanismo de evaporação cutânea e pode 

morrer.

Uma queda repentina no consumo de 

água no lote é um quadro sugestivo de 

estresse, de doenças, alterações climáticas. 

O monitoramento diário do consumo de 

água pelas aves é uma prática que ajuda a 

detectar problemas nos lotes, sendo possível 

identificar e lidar com os problemas antes que 

ocorra uma queda brusca no desempenho do 

lote.
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Show Rural Pecuário recebe as 12  
maiores Associações de criadores 
do Brasil

Uma das grandes novidades do Show Rural Coopavel é a parceria com 

as 12 maiores associações Brasileiras de criadores de gado de corte e 

leite, que em 2016 vai trazer a exposição de mais de 150 animais. 

  A proposta é alavancar e incentivar o desenvolvimento da pecuária 

de corte e leite do Brasil. Serão 12 associações de criadores de raças 

bovinas com apresentação de mais de 100 animais de alta performance 

de produção. Já estão confirmadas as associações brasileiras do Braford, 

Brangus, Angus, Purunã, Nelore, Tabapuã, Brahman, Simental, Pardo 

Suíço, Sindi, Holandesa E Jersey. 

Serão 170 expositores, o caminho da carne e do leite onde o produtor 

passará a ver as novidades tecnológicas de cortes em carne bovinas, 

ovinas, produtos lácteos e um ciclo de palestras com professores, 

doutores, profissionais e especialistas da área. 

Confira abaixo a programação completa:

DIA HORA EVENTO

01/02
SEG

08:30 - 09:00
Abertura Show Rural Pecuário

Dilvo Grolli - Presidente da Coopavel

09:45 - 11:45

Um olho na tela e outro no curral 
Parte I - PMGZ (Programa de melhoramento genético de zebuínos)

Parte II - Avaliação zootécnica funcional (Tabapuã, Nelore, Brahman, Sindi)
Dr. Luiz  Antônio Josahkian - Superintendente Técnico ABCZ

02/02
TER

08:30 - 10:00
O mercado pecuário brasileiro e as oportunidades para inovação e crescimento

Dr. Sergio Dzen – Diretor do CEPEA - USP

10:20 - 11:45
O impacto da IATF (Inseminação Artificial em Tempo Fixo) no aumento da produtividade e sua viabilidade 

econômica
Dr. Luciano Penteado - Firmasa

14:00 - 15:30
Apresentação do Plano Integrado de Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte - Pecuária Moderna 

Dilvo Grolli (Presidente da Coopavel), Ágide Meneguette (Presidente da FAEP) e Norberto Anacleto 
Ortigara (SEAB)
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DIA HORA EVENTO

03/02
QUA

08:30 - 09:30
O mundo comerá mais carne - A inovação através do Brangus

Diego Parodi – Genética La Aurora

09:45 - 11:45

Um olho na tela e outro no curral 
Parte I - PMGZ (Programa de melhoramento genético de zebuínos)

Parte II - Avaliação zootécnica funcional (Tabapuã, Nelore, Brahman, Sindi)
Dr. Luiz  Antônio Josahkian - Superintendente Técnico ABCZ

14:00 - 14:30 Lançamento de produto - MSD Saúde animal

04/02 
QUI

08:30 - 10:00
Cenário atual e perspectivas para a produção de leite no Brasil

Dr. Rodrigo Alvin – Diretor FAEMG

10:20 - 11:45
Como aumentar a eficiência produtiva e diminuir seus custos na atividade leiteira para os desafios de 

2016
Dr. João Ricardo – Prof. UEPG

05/02
 SEX

08:30 - 09:45
Ferramentas Tecnológicas para gerir a qualidade do leite e a reprodução nas fazendas leiteiras

Avelino Manoel F. Correia – Médico Veterinário APCBRH

10:20 - 11:45
Como a genética Hereford e Braford pode contribuir para o aumento da lucratividade na pecuária 

brasileira
Celso Jaloto Ávila Júnior - Diretor ABHB
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Abatedouro móvel para suínos é um dos 
destaques da Embrapa Suínos e Aves no 
Show Rural Coopavel 2016
A Embrapa Suínos e Aves de Concórdia (SC), unidade descentralizada da empresa de pesquisa agropecuária vinculada ao Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, apresenta algumas de suas contribuições para a suinocultura, avicultura e meio ambiente durante o Show Rural 

Coopavel em Cascavel (PR).

Abatedouro móvel para suínos

Apresentado em setembro de 2015, o 

abatedouro móvel para suínos funciona 

em um container adaptado e instalado 

em um caminhão para auxiliar pequenos 

suinocultores a realizar abates respeitando 

padrões de sanidade e bem-estar animal. 

Desenvolvido pela Embrapa Suínos e Aves 

e pela empresa Engmaq, de Peritiba-SC, 

a instalação ajuda a diminuir o custo da 

atividade e permite que produções em 

pequena escala tenham legalização fiscal 

e possam até ser vendidas para outros 

municípios ou estados.

Na chamada "área suja", o abatedouro móvel 

de suínos conta com equipamento para 

insensibilização dos animais, mesa com calha 

de sangria, tanque de escalda com termostato, 

depiladeira e área para toalete (raspagem final 

dos pelos) e remoção do ouvido médio (para 

evitar contaminações na carne). Já na "área 

limpa", de circulação restrita, há um local para 

evisceração e corte da carcaça além de mesa 

para inspeção das vísceras.

Após o corte, as carcaças seguem para a 

câmara fria, estrutura que pode ser móvel ou 

fixa. As áreas "suja" e "limpa" têm entradas 

exclusivas e, em cada uma delas, há uma pia 

para higienização. Há também esterilizadores 

de facas. O deslocamento da carcaça no seu 

interior para a câmara fria é feito por uma 

nória (gancho móvel que corre em trilhos no 

teto).

Na configuração apresentada pela Embrapa e 

Engmaq, a instalação tem uma capacidade de 

abate de 80 suínos com até 130 kg de peso vivo 

em uma jornada diária de oito horas, contando 

com sete operadores. Trabalhando em sua 

capacidade máxima, em uma única estrutura, 

é possível realizar o abate de até 19 mil suínos 

por ano.

O abatedouro precisa ser tracionado por um 

caminhão tipo "cavalo rebocador" para ser 

transportado entre os pontos de produção. 

Esses locais devem ter uma estrutura de 

apoio para a operação, imprescindível para 

o bom funcionamento da tecnologia e para 

o cumprimento integral das leis e normas 

nacionais de licenciamento ambiental e 

sanitário.

Arranjo tecnológico para 
produção de fertilizante orgânico 
-  Adumax

O Adumax é um fertilizante orgânico indicado 

para todos os tipos de cultivos, em especial 

para fruticultura, fumicultura, horticultura 

e produção de mudas florestais. Foram 

mais de dez anos de pesquisas na área da 

compostagem de dejetos suínos. A partir de 

2011, em parceria com várias empresas, a 

Embrapa viabilizou a primeira experiência 

prática do arranjo, envolvendo uma grande 

agroindústria, seus integrados, empresas de 

equipamentos para a compostagem e uma 

indústria de ensacamento do adubo orgânico.

Assim, o arranjo tecnológico inclui a 

produção de suínos, com os dejetos servindo 

de matéria-prima para a compostagem e 

o enriquecimento do fertilizante. Depois, 

vem a compostagem, quando os dejetos são 

distribuídos por uma máquina em um leito 

de compostagem com serragem proveniente 

de madeira de reflorestamento. E, por fim, a 

fábrica de adubo, onde o composto orgânico é 

peneirado e embalado para comercialização.
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Entre os benefícios do uso de um fertilizante orgânico estão a geração 

de renda pela venda do produto; a possibilidade de ampliação do plantel 

de suínos em uma mesma área; a destinação ambientalmente correta 

para os dejetos suínos; a baixa emissão de gases de efeito estufa (gás 

metano); a reciclagem de resíduos da produção; a redução de odores 

no tratamento; a possibilidade de obtenção de créditos de carbono; o 

aumento de matéria orgânica no solo; e o fato de ser uma tecnologia 

contemplada no programa ABC (Agricultura de Baixo Carbono) do 

Governo Federal.

Fêmea Suína Embrapa mo25C

A linha fêmea suína Embrapa MO25C foi desenvolvida a partir do 

cruzamento entre as raças/linhas landrace, large white e moura, 

visando alta produtividade da matriz e desempenho zootécnico dos 

suínos de abate com o adicional da melhoria na qualidade da carne. 

As matrizes da linha fêmea Embrapa MO25C são dóceis, longevas e 

rústicas e podem ser utilizadas na produção de base ecológica. Nas 

avaliações realizadas quando cruzada com reprodutores de alto 

rendimento de carne magra proporcionou ganhos significativos em 

maciez e marmoreio da carne dos suínos de abate. A linha fêmea 

Embrapa MO25C produz matrizes versáteis para uso no sistema 

industrial e também no sistema de carnes especiais.

macho Reprodutor Suíno light Embrapa mS115

Esse suíno apresenta um percentual de carne na carcaça acima de 62%, 

reduzida espessura de toucinho e ótima conformação, com excelente 

concentração de carne no pernil, lombo e paleta. Seu desempenho é 

destacado especialmente pela ótima conversão alimentar (2,19 kg/kg 

de peso vivo), característica importante para o retorno econômico da 

criação de suínos. O MS115 se adapta a todo o território nacional. Ele 

também é livre do gene halotano, o que confere maior resistência ao 

estresse e uma capacidade de produzir carne de melhor qualidade.

Sistemas de produção de base ecológica

Este projeto se propõe a transferir tecnologias, por meio de redes 

de ATER, para sistemas alternativos de produção de ovos, carne de 

frangos, carne suína e leite bovino, especialmente, para sistemas 

orgânicos e produtores organizados dos projetos de desenvolvimento 

rural sustentável. No caso de carne e ovos, a produção pode ocorrer em 

sistemas diferenciados, que preconizem o acesso das aves a piquetes, 

além da oferta de rações com alimentos de origem vegetal. As criações 

em sistemas de base ecológica recebem igual atenção e cuidados 

sanitários daquelas em sistemas industriais, como qualidade na origem 

dos animais e foco na prevenção de doenças e diminuição de fatores de 

risco sanitário.

Outras informações sobre as tecnologias podem ser encontradas no site 

da Embrapa Suínos e Aves (embrapa.br/suinos-e-aves).

Job: Syngenta12do15 -- Empresa: McGarryBowen -- Arquivo: AFA-21537072-Avicta-210x130_pag001.pdf
Registro: 177963 -- Data: 18:39:14 23/12/2015
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Tradicionalmente, o Show Rural Coopavel é 

realizado na primeira semana do segundo 

mês do ano. Sua 28ª edição será de 1 a 5 de 

fevereiro de 2016. É um evento altamente 

tecnológico, de inovação, uma escola a céu 

aberto. Desde sua criação é organizado e 

mantido pela Coopavel, ocorre anualmente 

e abre o calendário anual das feiras do 

agronegócio no Brasil.

Considerada a maior feira de agronegócio 

do Brasil, referência no mundo, é o evento 

em que as principais empresas  nacionais 

e multinacionais, de pesquisa e de 

equipamentos, lançam as tecnologias de 

seus produtos, trazendo para o Show Rural 

Coopavel, com exclusividade, as tendências do 

agronegócio mundial.

Com objetivo de difundir as novas ideias e 

inovações, sem descuidar do meio ambiente, o 

Show Rural Coopavel não perdeu suas origens 

e apresenta nos cinco dias de feira, o que há de 

mais avançando para os pequenos, médios e 

grandes produtores. 

“O Show Rural Coopavel, desde sua criação 

nunca perdeu o foco que é proporcionar ao 

produtor rural, acesso ao conhecimento, a 

tecnologia e com gratuidade. O Show Rural 

Coopavel é um palco de apresentações de todas 

as tecnologias mundiais, se tornou um ponto 

de encontro entre produtor rural e as novas 

tecnologias” descreve o Diretor Presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli.

Distribuídos em uma área de 720 mil m², as 

480 empresas têm a missão de apresentar 

para os visitantes, grandes oportunidades 

tecnológicas para que eles possam 

aumentar sua produtividade e ampliar seus 

conhecimentos, é um aprendizado completo. 

Diferentes de outras feiras, no Show Rural 

Coopavel, a entrada e o estacionamento, com 

capacidade para 12 mil veículos, são gratuitos. 

Dentro do próprio evento, os visitantes 

encontram uma estrutura de restaurante, 

área de lanche, ruas asfaltadas, 5.530 metros 

de ruas cobertas, vários pontos de descanso 

em todo o parque, água potável e gratuita em 

todos os corredores.

“Em 2015, o Show Rural Coopavel, superou 

as expectativas, com grandes tecnologias 

para o produtor, nos próximos anos teremos 

respostas em produtividade na agricultura. 

A consciência do produtor, em usar novas 

tecnologias, foi demonstrada pelo número 

recorde de visitantes em 2015, que ultrapassou 

a marca de 230 mil pessoas em apenas uma 

semana. O bom momento do agronegócio, foi 

confirmado pelo grande volume de negócios”, 

finalizou o Diretor Presidente da Coopavel.

O maior evento de 
agronegócio da 
América Latina
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Em 2016, uma das grandes novidades do Show Rural Coopavel é a 

ampliação da área da pecuária de corte e leite dentro do evento.  Neste 

espaço as associações dos criadores vão apresentar, pela primeira vez, 

raças de animais, com objetivo de inovar e proporcionar ao produtor 

rural acesso às novas tecnologias.

A proposta é de alavancar e incentivar o desenvolvimento da pecuária 

de corte e leite do Brasil. Serão 12 associações de criadores de raças 

bovinas com apresentações de mais de 100 animais de alta performance 

de produção. Já estão confirmadas as associações brasileiras do 

Braford, Brangus, Angus, Purunã, Nelore, Tabapuã, Brahman, Simental, 

Pardo Suíço, Sindi, Holandesa e Jersey.  

Além das associações, em um espaço de 600 m² teremos o Salão 

Tecnológico, que vai permitir ao pecuarista, em 10 minutos, vivenciar 

os sentidos: tato, visão e audição através das suas próprias sensações. 

Em um ambiente preparado para apresentar as tecnologias modernas 

e aprimorar o trabalho do produtor através do desenvolvimento da 

pecuária de leite e corte. 

A vitrine da carne com objetivo de valorizar todos os cortes, 

estimulando o aproveitamento das qualidades de cada animal. Ainda, 

palestras voltadas a pecuária de corte e leite, mostrando assuntos dos 

mercados interno e externo, a eficiência produtiva, a tecnologia e a 

inovação com professores, especialistas, pesquisadores e profissionais 

da área. 

Durante todos os anos, desde de sua criação, o Show Rural Coopavel 

vem ampliando a participação dos produtores e empresas parceiras. 

Abaixo, acompanhe o quadro evolutivo do evento do primeiro até 2015. 

Comparativo de produtividade 

A produtividade das culturas de soja e milho são divulgadas para que o 

produtor consiga analisar como foi o desempenho de cada variedade. 

O primeiro plantio foi realizado no mês de setembro-2014, na sequência 

outubro-2014 e novembro-2014, plantado em três etapas cada cultivar, 

a Soja e o Híbrido de milho, trouxeram resultados incríveis de 

produtividade. 

Agora os resultados das variedades plantadas, servirão como base para 

o produtor escolher, de acordo com a propriedade, qual a melhor e mais 

produtiva opção para iniciar o seu plantio.    

Os estudos foram realizados pelos engenheiros agrônomos da Coopavel 

e das empresas parceiras, que acompanharam do plantio a colheita 

o comportamento das parcelas experimentais no ambiente do Show 

Rural Coopavel. 

Avalie os resultados de produtividade e condições de aplicação de 

nível de tecnologia (adubação). É importante observar na escolha da 

variedade de soja ou do híbrido de milho o período em que pretende 

plantar, pois a produtividade varia conforme a época de plantio como 

podem ser analisados na próxima página.
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Plantio 1ª época - 09/10/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
NS 6909 IPRO 6006 100 242

NS 6767 5803 97 234

BS2595IPRO 5773 96 233

SYN 13561 
IPRO

5697 95 230

95Y21 5583 93 225

95R51 5547 92 224

NA 5909 RG 5445 91 220

Don Mario 
5.9i

5412 90 218

SYN 1359S 
IPRO

5405 90 218

NS 5445 IPRO 5373 90 217

95Y72 5349 89 216

5D634 RR 5264 88 212

5D6215 IPRO 5237 87 211

NS 5727 IPRO 5198 87 210

BRS 1010IPRO 5181 86 209

NS6906 IPRO 5140 86 207

BMX TURBO 
RR

5101 85 206

SYN1059 RR 5088 85 205

GMX GUAPO 
RR

5086 85 205

5D555 5001 83 202

BRS 354 RR 4985 83 201

AMS Tibagi RR 4896 82 197

CD 202IPRO 4869 81 196

BS2606IPRO 4816 80 194

CD 2609RR 4774 80 193

BRS 360RR 4736 79 191

TEC 
5936IPRO

4717 79 190

GMX 
CANCHEIRO 

RR
4669 78 188

5D615RR 4659 78 188

TEC 
6029IPRO

4626 77 187

BRS 388RR 4575 76 185

TEC 
5833IPRO

4545 76 183

6863 RSF 4480 75 181

CD 2620IPRO 4462 74 180

CD 2611IPRO 4459 74 180

SYN 13671 
IPRO

4365 73 176

MÉDIA 5065 84 204

Plantio 2ª época - 21/10/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
NS 5445 IPRO  4.641 77 187

95Y72  4.497 75 181

SYN 13561 
IPRO

 4.452 74 180

SYN1059 RR  4.284 71 173

95R51  4.230 70 171

NS 6909 IPRO  4.099 68 165

95Y21  4.090 68 165

GMX GUAPO 
RR

 4.076 68 164

AMS Tibagi RR  4.045 67 163

5D555  4.034 67 163

BMX TURBO 
RR

 3.908 65 158

NS 5727 IPRO  3.796 63 153

NS 6767  3.696 62 149

Don Mario 
5.9i

 3.687 61 149

NA 5909 RG  3.674 61 148

BRS 354 RR  3.587 60 145

CD 2609RR  3.557 59 143

TEC 
5936IPRO

 3.492 58 141

5D6215 IPRO  3.484 58 141

SYN 1359S 
IPRO

 3.478 58 140

CD 2611IPRO  3.455 58 139

BRS 388RR  3.374 56 136

SYN 13671 
IPRO

 3.320 55 134

BS2606IPRO  3.300 55 133

5D634 RR  3.287 55 133

NS6906 IPRO  3.239 54 131

BRS 1010IPRO  3.225 54 130

BRS 360RR  3.157 53 127

TEC 
6029IPRO

 3.139 52 127

CD 2620IPRO  3.115 52 126

5D615RR  3.112 52 126

TEC 
5833IPRO

 3.101 52 125

BS2595IPRO  2.992 50 121

6863 RSF  2.989 50 121

CD 202IPRO  2.902 48 117

GMX 
CANCHEIRO 

RR
 2.728 45 110

MÉDIA 3590 60 145

Plantio 3ª época - 5/11/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
SYN 13561 

IPRO
 3.517 59 142

NS 5445 IPRO  3.435 57 139

95Y21  3.402 57 137

NS 5727 IPRO  3.355 56 135

95Y72  3.164 53 128

CD 2609RR  3.111 52 125

CD 2611IPRO  3.092 52 125

95R51  3.067 51 124

NA 5909 RG  3.045 51 123

BMX TURBO 
RR

 3.045 51 123

SYN 13671 
IPRO

 2.999 50 121

NS 6909 IPRO  2.970 49 120

GMX GUAPO 
RR

 2.879 48 116

NS 6767  2.857 48 115

AMS Tibagi RR  2.821 47 114

5D555  2.813 47 113

5D615RR  2.734 46 110

SYN 1359S 
IPRO

 2.720 45 110

5D634 RR  2.688 45 108

BRS 1010IPRO  2.667 44 108

SYN1059 RR  2.665 44 107

TEC 
6029IPRO

 2.540 42 102

Don Mario 
5.9i

 2.451 41 99

TEC 
5833IPRO

 2.447 41 99

CD 2620IPRO  2.446 41 99

NS6906 IPRO  2.178 36 88

TEC 
5936IPRO

 2.158 36 87

BS2595IPRO  2.133 36 86

BS2606IPRO  2.076 35 84

5D6215 IPRO  1.905 32 77

6863 RSF  1.732 29 70

BRS 360RR  1.654 28 67

BRS 388RR  1.614 27 65

BRS 354 RR  1.541 26 62

GMX 
CANCHEIRO 

RR
 1.293 22 52

CD 202IPRO  1.104 18 45

MÉDIA 2564 43 103

Produtividade de híbridos de soja, em 3 épocas de plantio, Cascavel - PR, 2014/2015
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Plantio 1ª época - 23/09/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
BG7318 YH  16.632 277 671

AS 1666  15.953 266 643

30A77 PW  15.732 262 635

P2530  15.730 262 634

P1630 H  15.355 256 619

MG 300 PW  15.127 252 610

NS 50 PRO  15.108 252 609

2B810 PW  15.045 251 607

AG8025 PRO  14.852 248 599

CD324 PRO  14.753 246 595

AG9045 PRO  14.733 246 594

30A37 PW  14.721 245 594

SUPREMO 
VIPTERA

 14.677 245 592

BG7046 H  14.657 244 591

AG8780 
PRO3

 14.562 243 587

32R48 YH  14.504 242 585

DKB 240 
PRO3

 14.492 242 584

AG8690 
PRO3

 14.427 240 582

CELERON TL  14.407 240 581

BG7060 HR  14.382 240 580

AS 1633 PRO  14.342 239 578

DKB 290 
PRO3

 14.333 239 578

NS56 PRO  14.217 237 573

AS 1656 PRO  14.199 237 573

2B707 PW  14.179 236 572

DKB 250 
PRO2

 14.086 235 568

FORMULA TL  14.051 234 567

30A68 PW  13.992 233 564

30R50 YH  13.892 232 560

ADV 9434 
PRO

 13.860 231 559

30F53 YH  13.807 230 557

MG 652 PW  13.780 230 556

STATUS VIP  13.729 229 554

2B587 PW  13.594 227 548

ADV 9275 
PRO

 13.500 225 545

CD384 HX  13.135 219 530

VELOX TSLW  12.859 214 519

NS 92 PRO  12.652 211 510

NS 90 PRO  11.621 194 469

MÉDIA 14351 239 579

Plantio 2ª época - 08/10/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
AS 1666  17.410 290 702

NS 50 PRO  17.197 287 694

BG7318 YH  16.738 279 675

MG 300 PW  16.395 273 661

AG9045 PRO  16.357 273 660

BG7060 HR  16.329 272 659

DKB 240 
PRO3

 16.314 272 658

AG8780 
PRO3

 16.278 271 657

30F53 YH  15.989 266 645

DKB 250 
PRO2

 15.960 266 644

AG8690 
PRO3

 15.957 266 644

2B810 PW  15.916 265 642

DKB 290 
PRO3

 15.887 265 641

30R50 YH  15.842 264 639

2B587 PW  15.767 263 636

P2530  15.720 262 634

NS56 PRO  15.704 262 633

AS 1656 PRO  15.700 262 633

BG7046 H  15.616 260 630

CD324 PRO  15.513 259 626

30A77 PW  15.459 258 624

SUPREMO 
VIPTERA

 15.456 258 623

2B707 PW  15.392 257 621

AG8025 PRO  15.390 256 621

P1630 H  15.185 253 612

30A37 PW  15.111 252 609

30A68 PW  15.039 251 607

MG 652 PW  14.984 250 604

ADV 9275 
PRO

 14.947 249 603

VELOX TSLW  14.837 247 598

CELERON TL  14.829 247 598

FORMULA TL  14.769 246 596

32R48 YH  14.233 237 574

ADV 9434 
PRO

 14.055 234 567

NS 92 PRO  13.819 230 557

CD384 HX  13.812 230 557

AS 1633 PRO  13.751 229 555

NS 90 PRO  12.998 217 524

STATUS VIP  12.737 212 514

MÉDIA 15369 256 620

Plantio 3ª época - 21/10/2014

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq
AS 1666  17.898 298 722

AG9045 PRO  16.267 271 656

AG8780 
PRO3

 16.066 268 648

DKB 240 
PRO3

 15.964 266 644

MG 300 PW  15.704 262 633

AG8025 PRO  15.422 257 622

DKB 250 
PRO2

 15.393 257 621

NS 50 PRO  15.249 254 615

BG7318 YH  15.095 252 609

30R50 YH  15.083 251 608

CELERON TL  14.708 245 593

P1630 H  14.691 245 593

VELOX TSLW  14.676 245 592

30F53 YH  14.646 244 591

MG 652 PW  14.529 242 586

30A37 PW  14.379 240 580

AG8690 
PRO3

 14.379 240 580

NS56 PRO  14.342 239 578

30A77 PW  14.328 239 578

30A68 PW  14.155 236 571

P2530  14.130 235 570

CD324 PRO  13.878 231 560

AS 1656 PRO  13.833 231 558

2B587 PW  13.816 230 557

32R48 YH  13.807 230 557

BG7060 HR  13.764 229 555

BG7046 H  13.728 229 554

2B810 PW  13.709 228 553

DKB 290 
PRO3

 13.690 228 552

SUPREMO 
VIPTERA

 13.646 227 550

2B707 PW  13.534 226 546

ADV 9434 
PRO

 13.386 223 540

FORMULA TL  13.365 223 539

STATUS VIP  13.337 222 538

ADV 9275 
PRO

 13.229 220 534

NS 92 PRO  12.874 215 519

CD384 HX  12.733 212 514

AS 1633 PRO  12.095 202 488

NS 90 PRO  11.705 195 472

MÉDIA 14288 238 576

Produtividade de híbridos de milho, em 3 épocas de plantio, Cascavel - PR, 2014/2015
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Apoiar o agronegócio. 
Esse é o papel do BRDE.

Em 2016, o BRDE completa 
55 anos. E para comemorar, 

o Banco ampliou as 
vantagens para quem 

produz. Conheça as linhas 
de crédito para cooperativas 

e produtores rurais e o 
Plano 30 Dias, que agiliza a 

liberação de recursos.
Visite nosso estande no 

Show Rural 2016.
BRDE. Há 55 anos ao lado 

do agronegócio.

www.brde.com.br
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De tudo o que ouvi ao longo do último ano, de frases enaltecendo o 

cooperativismo, uma bastante marcante foi de que “o cooperativismo 

do Paraná é o Brasil que deu certo”. E isso não foi dito à-toa. Em 2015, 

mesmo o país enfrentando grandes dificuldades econômicas e políticas, 

nossas cooperativas navegaram na contramão da crise. Enquanto 

outros setores se viram na difícil situação de demitir, fechar unidades 

e enxugar custos, as cooperativas paranaenses geraram empregos, 

abriram unidades, expandiram mercados, firmaram parcerias 

estratégicas e aprimoraram serviços. Obviamente, nosso setor não 

ficou imune às dificuldades, porém, buscou caminhos para manter uma 

trajetória de crescimento que já dura mais de uma década. 

Com eficiência, persistência, criatividade, inovação e, principalmente, 

foco na gestão profissionalizada, nossas cooperativas encerraram 2015 

com um faturamento bruto de R$ 56,50 bilhões, montante 13% superior 

em relação ao ano anterior. Esses números expressam não apenas a 

pujança do cooperativismo do Paraná, mas a relevância econômica e 

social desse modelo de organização econômica na vida de milhões de 

paranaenses. 

O Show Rural Coopavel, na minha visão, espelha o cooperativismo do 

Paraná, ou seja, reflete o tamanho, a força e também o papel que as 

cooperativas desempenham visando o desenvolvimento do cooperado. 

É válido ressaltar que cada cooperado é uma célula importante do 

sistema cooperativista, motivo pelo qual propiciar condições para que 

ele cresça em suas atividades é também trabalhar pelo fortalecimento 

do cooperativismo e do agronegócio como um tudo. 

O Show Rural exerce esse papel dinamizador ao promover a difusão 

de tecnologias que agregam ganho de produtividade e qualidade da 

produção e resultam em melhoria da renda nas propriedades rurais. 

E isso não fica restrito ao público que compõe o cooperativismo, se 

estendendo à comunidade em geral. Afinal, o sistema cooperativista 

norteia-se, desde que se originou, séculos atrás, na soma de esforços, 

união, cooperação e compartilhamento de resultados.  

Este evento abre com chave de ouro o calendário nacional de feiras 

e exposição do agronegócio. São 27 anos contribuindo para o 

aprendizado de produtores rurais, ajudando na difusão de tecnologias 

votadas ao setor produtivo e dinamizando a economia do campo. 

Sabemos de todo o esforço que a Coopavel desenvolve ao longo dos 365 

dias do ano para a realização deste evento. O resultado é um verdadeiro 

show de organização e profissionalismo. 

Para nós, do Sistema Ocepar, é motivo de orgulho participar. Por este 

motivo, estaremos mais uma vez presentes com um estande no evento, 

recepcionando os visitantes e divulgando os produtos e serviços de 

nossas cooperativas nas áreas de saúde, crédito, transporte, trabalho, 

entre outros. 

Parabenizamos a Coopavel e toda a sua equipe pela promoção do Show 

Rural, e reafirmamos nosso apoio e nosso de desejo de que este trabalho 

tenha continuidade, pelos resultados proporcionados - produtores 

mais tecnificados, bem informados e motivados em crescer nas suas 

áreas.  Parabéns Coopavel pela realização do Show Rural. Ações como 

essa fortalecem o orgulho ser cooperativista.

Presidente do Sistema Ocepar

Vitrine tecnológica 
Por  João Paulo Koslovski
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Entrevista Dr. José Jorge dos Santos 
Abrahão, pesquisador do IAPAR 
 
O objetivo dos produtores brasileiros é 

melhorar, ainda mais, e consolidar a pecuária 

de corte e leite do Brasil.

Através das novas tecnologias, melhoramento 

genético, manejo, pastagens e nutrição entre 

outros itens, o produtor pode melhorar o 

seu rebanho. Com esse objetivo a 28ª edição 

do Show Rural Coopavel, em 2016, amplia a 

discussão, para facilitar ao produtor acesso 

a essas informações e novidades.  E foi sobre 

esse panorama da pecuária de corte e leite 

que conversamos com o Médico Veterinário, 

Doutorado em Zootecnia, José Jorge dos 

Santos Abrahão, que é pesquisador do IAPAR 

desde 1985. 

Qual a importância do pecuarista procurar 

atualização e conhecimento técnico na sua 

atividade para aumentar a rentabilidade da 

propriedade?

É importante a atualização e o conhecimento 

técnico pois novas opções técnicas podem 

aumentar a produtividade, reduzir os custos 

de produção, melhorar a qualidade do produto 

e reduzir a degradação ambiental. Entretanto, 

a aplicação do conhecimento técntico sempre 

deve ser acompanhada de rigorosa análise 

econômica, pois nem sempre as melhores 

respostas em incremento da produção são as 

mais econômicas, ou são as que apresentam 

menor degradação ambiental. A aplicação de 

novos conhecimentos deve seguir critérios 

previamente definidos em projetos adequados 

a cada situação individual, com metas e 

objetivos claros e com o acompanhamento de 

técnicos capacitados para cada atividade.

 Na sua visão o Show Rural Coopavel, 

contribui para ampliar as informações do 

produtor? Dê que forma?

Sem dúvida, um evento da magnitude 

do Show Rural que congrega diferentes 

segmentos da agricultura e pecuária contribui 

para ampliar as informações do produtor 

rural, pois apresenta de forma dinâmica o 

que o mercado disponibiliza de mais atual 

no momento. Outro importante aspecto do 

evento é o motivacional, pois o produtor que 

está envolvido no dia a dia da atividade rural 

tem dificuldade em acessar novas tecnologias 

e produtos que são disponibilizados pela 

pesquisa e pela indústria de forma dispersa 

nos diferentes canais de informação, e que 

neste evento estão reunidos num só local.

Na sua opinião a pecuária brasileira vive um 

bom momento? Por quê?

Na minha opinião a pecuária nos diferentes 

segmentos vive um ótimo momento, haja 

visto o constante aumento da produção e 

exportação de carnes com destaque para 

o frango, mas com grandes perspectivas 

de aumento da exportação para a carne 

bovina, mercado no qual o país já é líder. No 

atual momento o mercado está aquecido 

pela grande desvalorização do real, o que 

aumenta a competitividade dos nossos 

produtos e permite colocar nossos produtos 

a preços competitivos em outros mercados 

remunerando melhor os produtores. 

Contudo o pecuarista deve sempre melhorar 

a produtividade de forma a se manter 

competitivo no mercado, pois o mercado é 

extremamente dinâmico e redução dos custos 

de produção é uma das maneiras de se manter 

competitivo.

Hoje, quais são os principais desafios do 

pecuarista?

Na pecuária de corte os desafios são 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke
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vários, desde a sanidade, o aumento da 

produção, a qualidade do produto, a 

preservação ambiental nos sistemas de 

produção, a sustentabilidade da produção 

e principalmente a redução dos custos de 

produção. Especificamente no caso do estado 

do PARANÁ, eu acredito que na pecuária de 

corte que ainda se baseia em pastagens, o 

aumento da capacidade de suporte das áreas 

de pastagens através de melhor manejo e 

recuperação da fertilidade dos solos, com 

consequente aumento da produção de 

carne por hectare seja uma prioridade. Nos 

rebanhos de cria o aumento da natalidade, 

aumento do peso a desmama, bem como a 

erradicação da brucelose e tuberculose são 

importantes desafios.

O que fazer em 2016 para aumentar a 

eficiência produtiva na pecuária de leite e 

diminuir custo fixo? 

O principal foco para o aumento da eficiência 

produtiva da pecuária leiteira na atualidade 

deve ser a gestão dos diferentes fatores da 

produção. Existe grande oferta de produtos e 

tecnologias para a atividade leiteira, contudo 

o uso destes deve ser orientado por técnicos 

capacitados e atualizados na atividade. O 

controle rigoroso da atividade através de 

anotações e análise dos dados é fundamental 

para o sucesso econômico da atividade.

O estado do Paraná realiza campanha para 

ficar livre da Febre Aftosa, qual o caminho 

para que isso de fato aconteça? 

O caminho passa por uma maior discussão 

com os setores envolvidos/interessados para 

que haja um consenso quanto a forma de 

implementar o programa.

O sistema de confinamento hoje é a melhor 

alternativa para produtor terminador de 

gado?

Como alternativa técnica sem dúvida é muito 

efetiva e dá bons resultados. Entretanto nem 

sempre existe viabilidade econômica nesta 

estratégia.

Na alimentação qual é a importância de uma 

dieta balanceada?

A dieta balanceada é extremamente 

importante para animais em lactação no 

caso das vacas leiteiras, pois animais de alta 

produção tem a produção e a duração da 

lactação comprometidas quando os nutrientes 

necessários para a manutenção corporal e 

para a produção de leite não são fornecidos 

em quantidades suficientes e em proporções 

adequadas entre seus componentes. Nos 

bovinos confinados o balanceamento 

inadequado da dieta compromete o ganho de 

peso e a conversão alimentar.

Para que o Paraná se torne um estado mais 

competitivo no mercado da carne bovina, qual 

o melhor caminho?

Redução do custo de produção através do 

aumento da produção de carne por ha, 

redução da idade de abate com consequente 

melhoria na qualidade e na produtividade 

e maior rigor nos programas de sanidade 

oficiais.

 Qual a melhor maneira para orientar os 

produtores rurais para prevenção e controle 

da brucelose e da tuberculose nos rebanhos?

Campanhas educativas e fiscalização efetiva 

em todas as regiões do estado.
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45 Anos Coopavel 
 

O Diretor Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, recebeu das mãos do 

Gerente Regional Cascavel FMC, Evandro Barcella e do Representante 

Técnico Comercial, Maicon Painelli, uma placa de homenagem pelo 45 

Anos de fundação da Coopavel. Comemorada no dia 15 de dezembro. 

Na placa o seguinte texto:

“Homenagem da FMC à COOPAVEL pelos 45 anos de grandes conquistas, 

brilhantismo e excelência na promoção do cooperativismo. Construindo 

uma agricultura muito mais forte e competitiva no cenário do 

agronegócio brasileiro!”

Intercambio Cascavel X Rondônia

Com objetivo de estreitar uma parceria o Diretor Presidente da 

Coopavel, Dilvo Grolli, recebeu o Secretário da Agricultura, Pecuária, 

Desenvolvimento e Regularização Fundiária, Evandro Cesar Padovani, 

que estava acompanhado do seu irmão Raul Padovani, que é cooperado 

da Coopavel desde 2012, da filial de São Sebastião. A visita também 

foi para confirmar a vinda do Secretário de Estado Evandro Padovani 

e do Governado de Rondônia, Confúcio Aires Moura, na 28ª edição do 

Show Rural Coopavel 2016, no qual o governado fará uma palestra no 

auditório do Show Rural Coopavel, às 9:30 no dia 1º de fevereiro.  

Rondônia

O estado é um dos mais novos da federação tendo 34 anos de 

emancipação, localizado na Região Norte, limitando-se a Leste com 

o estado do Mato Grosso, ao Norte com o estado do Amazonas, a 

oeste com o estado do Acre e a oeste e sul fazendo fronteira com a 

República da Bolívia. Com uma área de 237.590,543 km², dividido em 

52 municípios, com uma população de 1.768.204 habitantes, densidade 

demográfica da ordem de 6,58 hab/km² (Ibge/2015). 

Um destaque especial para sua diversidade de produção em: 

Piscicultura, Café, Milho, Soja, Cacau, Feijão, Leite, Carne e Calcário.

Rondônia Rural Show

A 4ª Rondônia Rural Show movimentou mais de R$ 621,6 milhões, 

sendo R$ 585,3 milhões em propostas integralizadas e mais de R$ 36,3 

milhões em vendas diretas.  Do total de vendas diretas a agroindústria 

familiar e o artesanato movimentaram quase R$ 200 mil. Durante os 

quatros dias da feira mais de 53 mil visitantes.
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.11.2015

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo / dISCRImInAÇÃo
VAloRES Em 
REAIS

CÓdIgo / dISCRImInAÇÃo
VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0 - ATIVo CIRCUlAnTE E REAl. A longo PRAZo  152.148.673,78 
4.0.0.00.0 - PASSIVo CIRCUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 99.760.032,16 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE  3.494.753,12 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  70.297.725,24 

  110 - disponibilidade  3.494.753,12   411 - depósitos a Vista  17.013.511,96 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  51.557.123,41   414 - depósitos a Prazo  53.284.213,28 

  131 - Carteira Própria  51.557.123,41 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEnCIAS  520.179,27 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE CRédITo  94.865.836,53   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  520.179,27 

  161 -  operações de Crédito Setor Privado  98.453.729,11 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFICIAIS  20.071.023,10 

  169 -  operações de Crédito em liquidação  (3.587.892,58)   468 - Banco do Brasil  8.854.671,66 

1.1.8.00.0 - oUTRoS CRédIToS  1.756.183,06   470 - Caixa Economica Federal  8.424.578,93 

  180 - diversos  1.756.183,06   472 - outras Instituições  2.791.772,51 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  474.777,66 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.871.104,55 

  194 - outros Valores e Bens  474.777,66   493 - Sociais e Estatutárias  2.035.903,39 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  75.217,67   494 - Fiscais e Previdenciárias  1.639.709,82 

  1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  75.217,67   503 - diversas  5.195.491,34 

    324 - outras Imobilizações de Uso  545.699,75 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  49.566.242,05 

    329 - (depreciações Acumuladas)  (470.482,08)   611 - Capital Social  19.196.725,24 

  611 - (-) Capital a realizar  (1.350,00)

  615 - Fundo de Reserva  26.464.266,20 

  617 - Sobras do 1º semestre  3.906.600,61 

7.0.0.00.0 - ConTAS dE RESUlTAdo  2.897.617,24 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  12.818.093,90 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (9.920.476,66)

ToTAl do ATIVo  152.223.891,45 ToTAl do PASSIVo  152.223.891,45 

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

procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de novembro de 2015.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8

 + Erramos: No relatório de balancete patrimonial da Credicoopavel (edição 401 da Revista Coopavel)  a data em seu título foi grafada 

incorretamente como 30.09.2015, sendo a correta 30.10.2015.
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EDITORIALCREdICooPAVEl

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.12.2015

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo / dISCRImInAÇÃo
VAloRES Em 

REAIS
CÓdIgo / dISCRImInAÇÃo

VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0 - ATIVo CIRCUlAnTE E REAl. A longo PRAZo  158.232.563,86 
4.0.0.00.0 - PASSIVo CIRCUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 105.584.597,98 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE  1.688.290,20 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  75.301.167,97 

  110 - disponibilidade  1.688.290,20   411 - depósitos a Vista  23.089.455,67 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  55.705.285,48   414 - depósitos a Prazo  52.211.712,30 

  131 - Carteira Própria  55.705.285,48 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEnCIAS  535.531,25 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE CRédITo  98.973.603,54   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  535.531,25 

  161 -  operações de Crédito Setor Privado  103.169.265,60 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFICIAIS  21.339.894,61 

  169 -  operações de Crédito em liquidação  (4.195.662,06)   468 - Banco do Brasil  12.212.355,50 

1.1.8.00.0 - oUTRoS CRédIToS  1.397.000,23   470 - Caixa Economica Federal  6.332.066,11 

  180 - diversos  1.397.000,23   472 - outras Instituições  2.795.473,00 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  468.384,41 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.408.004,15 

  194 - outros Valores e Bens  468.384,41   493 - Sociais e Estatutárias  1.936.718,06 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  313.888,96   494 - Fiscais e Previdenciárias  1.692.898,05 

  1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  313.888,96   503 - diversas  4.778.388,04 

    324 - outras Imobilizações de Uso  790.358,40 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  49.562.579,45 

    329 - (depreciações Acumuladas)  (476.469,44)   611 - Capital Social  19.195.362,64 

  611 - (-) Capital a realizar  (3.650,00)

  615 - Fundo de Reserva  26.464.266,20 

  617 - Sobras do 1º semestre  3.906.600,61 

7.0.0.00.0 - ConTAS dE RESUlTAdo  3.399.275,39 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  15.638.217,57 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (12.238.942,18)

ToTAl do ATIVo  158.546.452,82 ToTAl do PASSIVo  158.546.452,82 

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

procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de dezembro de 2015.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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RECEITAS

INGREDIENTES 

 

Massa

 + 1 kg de peito de frango Coopavel moído
 + 1 pcte. de creme de cebola

 + 1 xicara de bacon Coopavel cortado em 

cubos

 + 1/4 de cebola picada em cubos bem 

pequenos

 + 2 dentes de alho espremidos

 + Sal e Curry a gosto

 + 1 colher (sopa) de molho Shoyu

 

Recheio

 + 150 g de presunto

 + 150 g de mussarela 

Molho

 + 2 colheres de sopa de maionese (marca de 

sua preferência)

 + 2 colheres de creme de leite sem soro

 + ½ xícara de leite

 + 2 colheres (sopa) de molho de tomate

 + 1 colher de catchup

 + 1 colher de mostarda

 + Orégano e sal a gosto 

 

MODO DE PREPARO

Rocambole

1. Em uma tigela coloque todos os 
ingredientes e misture;

2. Estenda sobre a mesa ou a forma, duas 
folhas de plástico filme, que fica bem 
mais fácil;

3. Coloque a massa sobre o plástico filme 
e a estenda de maneira retangular, 
não estique muito para que não fique 
muito fino;

4. Coloque sobre a massa fatias de 

mussarela e presunto intercaladas, é 
bom não colocar muito próximo das 
bordas da massa;

5. Vire a massa fazendo o formato do 
rocambole com auxílio do plástico 
filme, ao terminar tente ao máximo 
fechar as bordas para que na vaze 
muito a mussarela;

6. Leve ao forno médio por cerca de 45 
minutos a 1 hora.

Molho

Coloque todos os ingredientes juntos em uma 

panela e não pare de mexer até derreter a 

maionese;

Quando o rocambole estiver quase no ponto 

coloque o molho sobre ele cerca de 10 minutos 

antes do rocambole ficar pronto.

Rendimento: 15 porções 

Tempo de preparo: 1h30

INGREDIENTES 

 + 1 lata de leite condensado

 + 1 lata e ½ de leite (use a lata de leite 

condensado para medir)

 + 1 colher de sopa de amido de milho

 + 2 gemas

 + 1 colher de sopa de margarina sem sal

 + 1 tablete de chocolate meio amargo

 + 1 lata de creme de leite (sem soro, deixe 

na geladeira para retirar o soro)

 + 2 claras em neve

 + 3 colheres de açúcar

 + 1 caixa de bis preto picado

 

MODO DE PREPARO

1. Para o creme branco:
2. Separe um pouco do leite e dissolva o 

amido de milho
3. Misture o leite condensado com 

o restante do leite, as gemas, a 
margarina e o amido de milho 
dissolvida

4. Leve ao fogo, mexendo sem parar, até 
engrossar

5. Despeje o creme em uma travessa e 
espere esfriar

6. Para fazer o mousse pique e derreta o 
chocolate no micro-ondas, na potência 
descongelar (ou em banho-maria)

7. Misture o creme de leite e reserve
8. Bata as claras em neve e junte o açúcar 

aos poucos, batendo sem parar
9. Junte o creme de chocolate as claras e 

misture delicadamente

10. Por cima do creme branco, na travessa 
distribua o bis picado (reserve alguns 
inteiros para decorar), e cubra com o 
mousse de chocolate

11. Leve ao congelador por duas horas e 
depois passe para a geladeira até a 
hora de servir

Rendimento: 8 porções 

Tempo de preparo: 40min

Rocambole de frango

Torta gelada de bis

W W W . C O O P A V E L . C O M . B R
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