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Coopavel cresce de maneira 
constante e consolidada 
nos últimos 15 anos

Nos últimos 15 anos a Coopavel cresceu 500% no seu faturamento, em 

2016 a previsão é de crescer 12% e chegar ao faturamento de R$ 2,2 bi-

lhão.

Quando comparamos o faturamento do ano de 2000 que foi de R$ 

327,40 milhões com os R$ 1.950,6 milhões faturados em 2015, obser-

vamos a grande evolução de uma instituição que investe, mesmo em 

tempos de dificuldade para toda a economia brasileira. 

Um crescimento evolutivo tanto no faturamento da cooperativa, quanto 

nos investimentos em obras, frigoríficos, novas filiais, reestruturação 

das filiais existentes. Para se ter uma ideia nos últimos 34 meses a Coo-

pavel investiu R$ 280 milhões em novas estruturas e em ampliações. 

Além dos resultados expressivos outros índices reconheceram e cer-

tificaram a Coopavel como uma instituição em pleno desenvolvimen-

to. Com os relatórios financeiros, os balanços e os demonstrativos de 

resultados, grandes editorias validaram a Marca Coopavel, como uma 

das 500 melhores e maiores empresas do Agronegócio Brasileiro.

A editora Globo, escolhe os destaques de 20 categorias das 500 maiores 

empresas do agronegócio do Brasil, para o 12º Anuário do Agronegócio. 

Já a Revista Exame, a Revista da Época Negócios, a Revista Amanhã e 

a Revista Valor 1000, todas avaliam as candidatas aos prêmios pelos 

números apresentados referente ao exercício do ano de 2015.

A busca pelo desenvolvimento, a luta pelo crescimento e o desafio de se 

manter sólido no mercado é preciso muita coragem, superação e per-

severança. Nenhum esforço, nenhuma luta, nada passa despercebido, 

para todo esforço existe uma recompensa. Para todos os que acredi-

tam na força, no poder do Cooperativismo e para os que ainda não ti-

veram a oportunidade de conhecer um pouco do que é essa fabulosa 

iniciativa, deixamos uma frase do escritor brasileiro Paulo Coelho, 

para a vossa reflexão.

E é nessa premissa que os diretores, associados e colaboradores da 

Coopavel continuam acreditando e lutando por um futuro melhor, 

mais justo para as futuras gerações. ∏

“Que quando nossas pernas estiverem 
cansadas, possamos caminhar com 
a força que existe em nosso coração. 
Que quando nosso coração estiver 
cansado, possamos mesmo assim, 
seguir adiante com a força da fé.

”– Paulo Coelho

Texto: Claudia Daiane Reinke

Valor de Mercado

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

média mensal. A comparação é do mês de setembro de 2015 e com se-

tembro de 2016. O campo “Variação” mostra o comparativo:

mercado (média mensal)

Produtos Setembro de 2015 Setembro de 2016 Variação

Soja R$ 68,60 R$ 66,57 3,05%

Milho R$ 23,20 R$ 31,40 26,2%

Trigo R$ 34,48 R$ 39,10 11,9%

Crescimento em exportação de carnes

O estado do Paraná é o maior exportador de carne de frango do Brasil, 

segundo a Secretaria de Comércio Exterior – Secex e o Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, um volume 

de 8,7% maior que o ano de 2015, quando 1,19 bilhão de frangos foram 

abatidos e o Paraná embarcou 1,07 milhão de toneladas de carne de 

frango.

Nas vendas externas o frango é a carne que lidera as exportações do 

país com 48,2%, seguida da bovina com 37,7%, a suína com 9,8% e por 

fim a carne de peru com 2,2%. 

Nas previsões da Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, o 

Brasil deve exportar 4,5 milhões de toneladas, uma alta de pouco me-

nos de 5% comparado com os 4,3 milhões de toneladas em 2015. A ABPA 

acredita que isso se dá em função da valorização do real em compara-

ção com o dólar, nos últimos meses.

Venda de máquinas cresce 22,2%

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores – AN-

FAVEA, as vendas de máquinas agrícolas venderam 4.795 unidades no 

mês de setembro de 2016, 22,2% acima que o mesmo período do ano an-

terior.

Já a produção chegou a 5.080 máquinas no mesmo mês, uma alta de 

0,9%. As exportações somaram o valor de US$ 157,469 milhões um nú-

mero 3,2% maior que em 2015. Nestes nove meses as vendas externas 

apresentaram um crescimento de 4,2%, um montante US$ 1,374 bilhão.

Com relação às exportações, o crescimento foi de 13,1%, somente na 

venda das máquinas agrícolas em comparação com o ano de 2015, de 

janeiro a setembro de 2016, as empresas venderam 976 unidades.

Soja: exportações somam US$ 23,4 bilhões

A receita das exportações de soja e dos produtos derivados, somaram 

US$ 23,455 milhões um valor 6,3% superior ao mesmo período no ano 

anterior de janeiro a setembro. Já o volume exportado cresceu 7,2%, 

atingindo 62,370 milhões de toneladas, nos nove meses de 2016, os nú-

meros foram divulgados pelo Ministério da Indústria.

A exportação da soja em grão foi de 0,1%, sendo 49,614 milhões de tone-

ladas, com faturamento de US$ 18,513 bilhões, o crescimento no valor 

foi de 11,4%, foi a valorização de 11,2% no valor do grão que impulsionou 

a receita chegando a US$ 373 por tonelada.

Nova Lei

Com objetivo de modernizar a legislação, o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento, propôs a criação de uma nova lei.

A Lei de Sanidade Vegetal, tem o intuito de desburocratizar, moder-

nizar e simplificar os serviços do ministério. Com isso, o MAPA, visa 

proteger o Brasil da entrada e dispersão de pragas vegetais, o que vai 

garantir segurança alimentar, qualidade fitossanitária, além de mo-

dernizar os processos operacionais para defesa das lavouras com ou-

tros países.

A proposta de legislação traz também regras e procedimentos para 

importação e exportação de vegetais, alinhadas à Convenção Interna-

cional de Proteção de Vegetais – CIPV, a lei contará também com um 

capítulo específico sobre as estratégias, os critérios de vigilância e com 

controle a serem adotadas no país, bem como possíveis medidas na ad-

ministração de crises fitossanitárias, podendo incluir penalidades em 

casos de descumprimento.

iStock: Picsfive
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A luz não se conserva 
no frigorífico

Se não quisermos ser cristãos só de nome, é 

necessário fazer próprio o compromisso diá-

rio preservar e não esconder aquela luz que 

nos foi doada com o batismo. Um compro-

misso que se realiza na vida de todos os dias, 

prestando atenção a não ceder a algumas ten-

tações, nas quais somos levados a cair. Alguns 

conselhos a tal propósito foram dados pelo 

Papa Francisco em uma de suas homilias du-

rante missa celebrada na Casa Santa Marta.

O ponto de partida, como de costume, a li-

turgia do dia que, no Evangelho de Lucas (8, 

16-18) fala precisamente do tema da luz, do 

conselho de Jesus a não cobrir a lâmpada e 

deixar que a luz sobressaia, ilumine, para que 

quem entra possa ver a luz. Um conselho, real-

çou o Pontífice, reafirmado também no canto 

ao Evangelho que, citando o evangelista Ma-

teus (5, 16), convida: Brilhe a vossa luz diante 

dos homens, para que vejam as vossas boas 

obras e glorifiquem o vosso Pai.

Em primeiro lugar, explicou o Papa, não se 

deve cair no equívoco, porque geralmente na 

linguagem quotidiana, dizemos: “Mas, esta é 

uma pessoa luminosa; esta não é luminosa”. 

Na realidade, no Evangelho não se fala desta 

luminosidade humana. A luz do Senhor não é 

só simpatia. Há algo mais. Com efeito, preser-

var a luz significa preservar algo que nos foi 

dado como dom e se somos luminosos, somos 

luminosos no sentido de ter recebido o dom da 

luz no dia do Batismo. Precisamente por esta 

razão, acrescentou, inicialmente, nos pri-

meiros séculos da Igreja, também nalgumas 

Igrejas orientais o batismo ainda se chama 

“iluminação”; e ainda hoje, quando batiza-

mos uma criança, damos uma vela, com a luz, 

como sinal: porque o dom de Deus é a luz.

Ora, continuou Francisco, esta luz que Jesus 

dá no batismo é uma luz verdadeira, uma luz 

que vem de dentro, porque é uma luz do Espí-

rito Santo. Não é uma luz artificial, uma luz 

Por Papa Francisco

camuflada. É uma luz suave, serena que nun-

ca se apaga. Por este motivo não deve ser co-

berta. E se tu cobrires esta luz, se torna tíbio 

ou simplesmente cristão de nome.

Para melhor compreender a natureza desta 

luz que Jesus nos diz para preservar e que 

nos foi oferecida como dom a todos, o Pontí-

fice evocou também o trecho evangélico da 

transfiguração: pensemos no Tabor, quando 

ele mostra toda a luz que possui. E citando o 

salmo em que se lê: O justo habitará no monte 

santo do Senhor, convidou: pensemos naque-

la montanha, onde o Senhor é transfigurado, 

com toda a sua luz. Precisamente aquela é a 

luz que nós devemos preservar e não escon-

der.

Mas este compromisso deve confrontar-se 

com a vida do dia a dia. E então, prosseguiu 

o Papa, alguém poderia perguntar: Padre, e 

como pode ser escondida está luz? Como se 

pode esconder a luz para que não ilumine, e 

para que os homens não vejam a luz que se faz 

com as boas obras? Mais uma vez, é a própria 

liturgia que vem em nossa ajuda. Desta vez 

com a primeira leitura, tirada do livro dos 

Provérbios (3, 27-34), na qual há alguns conse-

lhos: são conselhos de um pai sábio aos filhos. 

Antes de tudo, lê-se: Meu filho não negues um 

benefício a quem o solicita, quando está em 

teu poder conceder-lhe. É muito simples: Se 

puderes fazer um bem, faz o bem. E, acres-

centou Francisco, todos têm direito a receber 

o bem, porque todos somos filhos do Pai que 

nos concede o bem. Ao contrário, aquela pes-

soa que não faz o bem, podendo-o fazer, cobre 

a luz que se torna obscura.

O Pontífice se deteve sobre este conceito, ana-

lisando algumas atitudes que se encontram 

facilmente na vida quotidiana: Não fale ao teu 

próximo: Sim, vai, vai, vai ... volta e te darei 

amanhã. Se tu possuíres agora o que te pede, 

e isto é um argumento muito forte, na Bíblia, 

não deixes que quem precisa espere; não pa-

gues o ordenado no dia seguinte.

Francisco deu também outro exemplo citan-

do um trecho do livro do Êxodo: Se tiveres o 

seu manto penhorado, porque lhe fizeste um 

empréstimo, restitui-lhe à noite, para que 

possa dormir. Tudo isto para recomendar: 

Nunca adiar o bem. Neste sentido o Papa uti-

lizou uma imagem muito concreta:

O livro dos Provérbios acrescenta outro con-

selho: não tramar o mal contra o teu próximo, 

enquanto ele está confiante junto de ti. Tam-

bém esta é uma realidade que temos diante 

dos olhos todos os dias: quantas vezes, disse 

o Papa, a gente tem confiança numa pessoa ou 

em outra, e esta trama o mal para o destruir, 

sujar, para o aniquilar. E, explicou, o pequeno 

fragmento de máfia que todos nós temos nas 

mãos: aquele que se aproveita da confiança 

do próximo para tramar o mal; é um mafioso, 

mesmo se não pertence de fato a uma organi-

zação criminosa: esta é máfia, aproveitar da 

confiança ... E isto cobre a luz. Torna-te obs-

curo. Qualquer máfia é obscura.

A Escritura continua: não discutais sem 

motivo com ninguém, se não te fez nada de 

mal. Também aqui se representa de novo a 

vida quotidiana. Sublinhou Francisco: como 

gostamos de discutir, neh? Sempre. Sempre 

procuramos algum pequeno pretexto para 

discutir. No final cansa discutir: não se pode 

viver assim. É melhor, acrescentou, deixar 

passar, perdoar ... no máximo fingir não ver 

as coisas para não discutir continuamente.

O pai sábio da Escritura prossegue com os 

seus conselhos e convida: Não invejes o ho-

mem violento e não te zangues por todos os 

seus sucessos, porque o Senhor tem horror 

do perverso, enquanto a sua amizade é para 

os justos. Com efeito, às vezes acontece que 

temos ciúmes, inveja em relação a quantos 

possuem bens, que têm sucesso, ou que são 

violentos. Não obstante tudo, comentou o 

Pontífice, se considerarmos a história dos 

violentos, dos poderosos nos daríamos conta 

de que os mesmos vermes que comerão a nós, 

comem a eles; os mesmos! No final seremos 

todos iguais. Permanece o fato que invejar 

o poder, ter ciúmes ... tudo isto cobre a luz. E 

na escritura vai-se além; Meu Filho, a maldi-

ção do Senhor está sobre a casa do malvado, 

enquanto ele abençoa a casa dos justos. E, ao 

contrário, acrescenta que o Senhor concede a 

sua benevolência aos humildes.

Portanto, o Papa exortou novamente a escu-

tar estes conselhos que dizem respeito à vida 

de todos os dias, não são coisas estranhas e 

a acolher o convite: Sede filhos da luz, e não 

filhos das trevas; preservai a luz que vos foi 

doada como dom no dia do batismo. E, con-

cluindo, convidou todos nós que recebemos 

o batismo a rezar ao Espírito Santo a fim de 

que nos ajude a não cair nestes maus hábitos 

que cobrem a luz, e nos ajude a levar em fren-

te a luz recebida gratuitamente, aquela luz de 

Deus que faz muito bem: a luz da amizade, da 

mansidão, da fé, da esperança, da paciência, 

da bondade. ∏

Fonte http://www.news.va/pt/news/missa-em-

santa-marta-a-luz-nao-se-conserva-no-frig

“O bem não tolera no 
frigorífico, ou seja, não 
deve ser conservado; o bem 
é hoje, e se não o fizeres 
hoje, amanhã não haverá. 
Não esconder o bem para 
amanhã. E quem raciocina 
com a lógica do vai, volta, 
te darei amanhã, encobre 
fortemente a luz.

”
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Placa Evaporativa, uso correto 
melhora o ambiente das aves
Texto: Adelino Henkes 

Técnico em agropecuária

Muito se fala sobre as melhores formas de res-

friarmos o ambiente de um aviário, o objetivo 

é chegar em melhores resultados nos lotes de 

frango de corte. É necessário buscar soluções 

adequadas, tornando mais atrativo e propi-

ciando um retorno financeiro ainda maior.

Os sistemas de resfriamento evaporativo, na 

criação de aves, são utilizados com o objetivo 

de reduzir a temperatura interna do aviário, 

o que minimiza os efeitos indesejáveis do es-

tresse calórico sobre as aves, pois aumenta a 

eficiência produtiva, diminui a mortalidade e 

melhora o ganho de peso das aves.

Desta forma, os sistemas de placa evaporati-

va requerem ventilação mecânica para forçar 

o ar através dos painéis evaporativos e de-

pendendo das condições climáticas da região 

onde será implantado é possível diminuir a 

temperatura do ar para 5º C ou mais, no inte-

rior do aviário.

Existem diversas formas de realizar resfria-

mento evaporativo em um aviário, desde a 

utilização de nebulizadores de água, de alta 

e baixa pressão, até a instalação de painéis 

evaporativos derivados de fibras de celulose.

O pad cooling ou placa evaporativa, como é 

mais conhecida, é um sistema de resfriamen-

to totalmente integrado, desenvolvido para 

resolver problemas de temperatura e umi-

dade em ambientes controlados, de maneira 

fácil e rápida. A água é bombeada até o topo 

da placa evaporativa e distribuída por meio 

de tubulação perfurada, garantindo que toda 

superfície do painel se mantenha úmida, vi-

sando o maior contato possível do ar com a 

água. A evaporação da água retira calor do ar 

enquanto este é resfriado e umidificado.

Os painéis são construídos com materiais 

altamente adsorventes. Tanto as folhas cor-

rugadas quanto o adesivo que as mantém co-

ladas, auxiliam a permeabilidade do meio. O 

processo de evaporação gera ar úmido, livre 

de poluição, minerais e bactérias.

Um estudo comparativo entre os resultados 

de um galpão avícola que utiliza nebulização 

de baixa pressão e outro que utiliza apenas as 

placas evaporativas, durante o acompanha-

mento dos resultados, os lotes desde a insta-

lação da placa em um dos galpões avícolas. Os 

resultados dos lotes demonstram a eficiência 

superior do pad cooling em relação à nebu-

lização quando se deseja realizar o controle 

térmico no interior dos galpões avícolas. ∑

No pad cooling, foi observado que ocorreu 

uma mortalidade 10% menor em relação ao 

galpão com nebulização. É importante ressal-

tar que os lotes são contemporâneos, ou seja, 

as aves foram alojadas e desalojadas no mes-

mo dia. Houve também uma melhora na con-

versão alimentar e no ganho de peso diário.

A nebulização de alta e baixa pressão e o pad 

cooling são sistemas que se valem da evapo-

ração da água para diminuir a temperatura 

do ar. A diferença de resultados está centra-

da na eficiência de cada sistema, 40% a 50% 

na nebulização e 70% no pad cooling. Neste 

último é possível controlar a eficiência de res-

friamento alterando-se as características do 

painel.

A durabilidade de qualquer equipamento 

está diretamente relacionada às condições 

de manutenção. Uma placa bem manejada 

deve apresentar uma vida útil de 8 a 10 anos, 

alguns casos chegam há 13 anos. Os cuidados 

básicos para que uma placa de resfriamento 

evaporativo dure muitos anos estão relacio-

nados à limpeza do sistema e ao pH da água.

É muito importante entender qual o papel da 

umidade dentro do conforto térmico do fran-

go de corte. A água, por exemplo, é extrema-

mente eficiente em baixar a temperatura em 

uma granja, porém, nem sempre a queda de 

temperatura significa realmente o bom con-

forto das aves.

Para perder calor, o frango, depois de empena-

do, utiliza basicamente duas ferramentas: a 

primeira é a irradiação de calor pelas regiões 

não empenadas, como a cabeça, região abaixo 

das asas e patas; e a segunda é a ofegação. A 

primeira ferramenta promove a perda de ca-

lor sem gasto de energia que seria utilizada 

para o ganho de peso, ou seja, a ave se sente 

confortável e não tem aumento da conversão 

alimentar. Quando essa ferramenta já não é 

suficiente para manter ou baixar a tempera-

tura corpórea ele deixa a ofegação e começa a 

utilizar energia da ração para baixar a tempe-

ratura corpórea. Nesse processo a ave libera 

vapor de água pelo bico, esse vapor de água 

carrega consigo o excesso de temperatura e, 

portanto, libera o calor. Para que a liberação 

ocorra de maneira apropriada o ambiente ex-

terno não pode estar muito úmido, caso isso 

ocorra, a água não será liberada e ficará acu-

mulada na traqueia. Portanto, com essas in-

formações podemos concluir que o excesso de 

umidade é prejudicial para ave.

Mas como fazer o uso 
perfeito da placa?

Em um aviário de pressão negativa a umi-

dade sempre deve ser o último recurso para 

resfriar um galpão. Primeiro devemos utili-

zar toda a potência de exaustão para depois 

utilizar a umidade. Isso se dá pelo fato que a 

água só tem poder de baixar a sensação tér-

mica acompanhada de velocidade de vento. 

Outro motivo é como ocorre o resfriamento 

pela placa.

O ar que passa no interior da placa evapora-

tiva deve ter uma velocidade de passagem 

mínima em seu interior, para que ocorra a 

correta evaporação e perda de temperatura. 

Quando umedecemos a placa antes de ter to-

dos os exaustores ligados, não alcançamos 

essa velocidade e a água não evapora com-

pletamente quando passa pelo equipamento, 

promovendo um umedecimento muito gran-

de da cama na região perto da entrada de ar, 

como também promovendo uma diferença 

muito grande entre a temperatura da entrada 

e da saída.

Outro problema quando utilizamos a placa 

sem a extração total é o aumento da sensação 

térmica, já que não temos velocidade de vento 

suficiente para diminuir.

Portanto, para que tenhamos um bom con-

forto, com frangos acima de 28 dias, utiliza-

mos primeiro todos os exaustores e depois a 

placa, pois ela vai funcionar dentro do que foi 

projetada e não será utilizada fora da zona de 

conforto da ave.

Vale lembrar que a sensação térmica da ave é 

diferente da do ser humano, por este motivo é 

preciso ter cuidado quando nos mensuramos 

pelo o que se sente para tomar determinadas 

atitudes. ∏

outras vantagens do resfriamento 
através de painéis de celulose estão 

relacionadas ao baixo consumo 
de energia e água, sendo que o 

sistema repõe apenas a água que 
foi evaporada no processo.
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Diarreia Epidêmica deixa 
suinocultores em alerta
Texto: Claudia Daiane Reinke

O comitê da cadeia produtiva, organiza ações 

da Embrapa Suínos para proteção da suino-

cultura do Brasil, contra a Diarreia Epidêmi-

ca dos Suínos – PED.

A Diarreia Epidêmica dos Suínos – PED é 

causada por um vírus infeccioso da família 

Coronaviridae, o PEDV, vários países já regis-

traram a existência da doença, porém desde 

2013, nos Estados Unidos, Canadá, México e 

alguns países da América do Sul, tem apare-

cido de forma alarmante. No Brasil ainda não 

existe evidência ou diagnóstico da PED, por 

isso a importância dos cuidados com a pre-

venção e a biossegurança nas granjas brasi-

leiras.

Para saber se os animais estão infectados 

os principais sinais clínicos são vômito e 

diarreia intensa. A infecção acontece por fe-

cal-oral, a diarreia aparece rapidamente, a 

transmissão entre o rebanho é rápida e ocor-

re através da excreção viral pelas fezes e pelo 

vírus no meio do ambiente. Em caso de conta-

minação o cuidado é vital pois a mortalidade 

pode chegar a 100% já nas primeiras semanas 

de vida do animal e pode ocorrer em todas as 

idades dos suínos, inclusive nas fêmeas du-

rante o período de gestação.

As ações têm como objetivo colocar metas 

pontuais para cuidar e prevenir a doença, 

pois ainda não existe vacina para a doença 

contra a PED. Por esse motivo a proteção do 

rebanho deve ser realizada com ações de bios-

segurança e de prevenção. 

O suinocultor deve adotar algumas medidas 

para ampliar o sistema de prevenção contra 

essa patologia, dentre elas:

 + Evitar a importação de suínos ou de 

produtos derivados de carne suína 

para consumos do rebanho;

 + Cuidar da biossegurança, em especial 

com pessoas que entram nas granjas;

 + Aumentar o cuidado com a 

sanidade de países vizinhos;

 + Outros fatores que devem ter atenção 

dos produtores, são dos de risco de 

contaminação, entre eles: quando a 

granja possui suínos de várias origens; 

um grande fluxo de carros, de caminhões, 

de pessoas na granja; genética, insumos 

e equipamentos importados; contato 

com outros animais pássaros, morcegos 

e roedores; ração confeccionada com 

produtos contaminados; granjas 

próximas de regiões de alta densidade 

de criação, são os principais fatores de 

risco de contaminação dos suínos.

 + As ações de prevenção também 

são necessárias para que não haja 

contaminação, as principais são:

 + Limpeza, 

desinfecção e 

vazio sanitário 

das granjas;

 + Controle e 

desinfecção de 

todos os veículos 

que entrarem 

nas granjas;

 + Troca de roupas, 

calçados dos 

funcionários 

e das pessoas que forem ter contato 

com os animais, se possível fazer 

um controle maior de visitas;

 +  Fazer o vazio sanitário de no mínimo 24 

horas quando alguém entrar nas granjas;

 + Só adquirir animais com 

certificação de sanidade;

 + Isolar os animais de reposição que 

recém-chegados nas granjas;

 + Dar a destinação adequada 

para os animais mortos.

Mesmo o suinocultor tendo esses cuidados é 

possível que os animais sejam contaminados, 

nesse caso, ações imediatas devem ser fei-

tas imediatamente como: interditar a granja 

onde estão os animais contaminados; realizar 

a aplicação de produtos para controle e conter 

a contaminação; procurar identificar o local e 

por qual via ocorreu a transmissão; controlar 

entrada de veículos e de pessoas nas granjas 

que não foram contaminadas; registrar os 

animais que estão contaminados; controlar 

de maneira rigorosa o destino dos animais 

mortos e dos restos de parição; tomar banho e 

trocar de roupas na entrada das granjas.

Para que o Brasil continue livre desse vírus 

são necessários superar alguns desafios, em 

especial de prevenir o aparecimento do vírus. 

Dentre os quais o desenvolvimento de proto-

colos seguros de importação de suínos que 

possuam testes com diagnósticos de maneira 

oficial; tratar como emergência o Deltacoro-

navirus, que é da mesma família viral; validar 

os métodos sorológicos comerciais com me-

nor custo; conhecer e determinar as possíveis 

vias de entrada, bem como, os riscos que a 

suinocultura brasileira corre em os animais 

serem contaminados e os suinocultores se 

conscientizar da importância de todos os pro-

cedimentos de limpeza, desinfecção, do vazio 

sanitário nas granjas. ∏

Fonte: Embrapa Suínos

iStock: dusanpetkovic
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O Brasil firma acordos comerciais 
agropecuários com Israel e Índia

Texto: Claudia Daiane Reinke

Texto: Claudia Daiane Reinke

A proposta é da Embrapa – Empresa Brasi-

leira de Pesquisa Agropecuária, para que o 

material genético dos principais animais, que 

formam as linhagens de bovinos comerciais 

do Brasil, fiquem acomodados no banco. A 

ideia é alinhar com os criadores e associações 

para que a Embrapa tenha a tutela das doses 

de sêmen, embriões ou amostras do DNA, des-

ses animais.

Para o pesquisador e curador do banco de ge-

noplasma animal, Alexandre Floriani Ramos, 

a atitude é para conservar o material dos fun-

dadores das raças como: Nelore, Angus e Gir.

Com este trabalho o centro de pesquisa ga-

rante que determinadas características des-

tas raças sejam mantidas. O banco genético 

animal da Embrapa, teve início em 1983 vi-

sando a preservação das raças adaptadas ao 

clima brasileiro, dentre elas Caracu e Crioulo 

Pantaneiro.

Hoje, a estrutura do banco, possui mais de 

90 mil doses de sêmen, 450 embriões e 12 mil 

amostras de DNA, sendo 80% de bovinos, o 

restante se divide em caprinos, ovinos, equi-

nos e suínos. Existem ainda, local para arma-

zenar até 270 mil doses de sêmen em apenas 

três tanques, porém o espaço é superior a 700 

mil doses.

Segundo Ramos, ainda em 2016, vai ser pos-

sível superar em 100 mil doses, pois as con-

versas já iniciaram de maneira informal, 

oferecendo o serviço de conservação de forma 

gratuita, pois o banco é autossuficiente na 

produção de nitrogênio. 

A “Arca de Noé dos tempos modernos” como é 

chamado pela Embrapa, o banco genético tem 

como principal objetivo preservar e manter 

em um só lugar espécies de animais, vegetais 

e microrganismos. 

Este local é um “backup” de tudo que é pes-

quisado nas unidades da Embrapa em todo o 

país. Além de tanques de conservação e pre-

servação de DNA, o espaço conta com dois mil 

metros quadrados, um investimento de R$ 13 

milhões, que foi inaugurada em 2014. No ano 

seguinte receberam a coleção de bases das se-

mentes que foram armazenadas em câmaras 

frias, mantidas a 20 graus negativos, sendo 

conservada por até 100 anos, mesmo assim, 

as plantas passam por testes de germinação 

constantemente. 

No total, a Embrapa, conta com 124 mil amos-

tras, mais de 760 espécies vegetais, que são 

utilizadas para desenvolver tecnologias com 

resistência a pragas, doenças, tolerância à 

intempéries e funcionalidade nutricional. 

No banco existe ainda, mudas conservadas 

“in vitro” e acervo de DNA. Cerca de 45 mil 

amostras de bactérias, fungos, leveduras se-

rão transferidas para o banco, onde vão ser 

utilizadas em pesquisas de melhoramento ge-

nético de plantas ou de sugestões de controle 

biológico de pragas e doenças. ∏

Segundo o Ministério da Agricultura, o Brasil 

foi certificado e poderá exportar sêmen bovi-

no congelado para Israel, o país aceitou a pro-

posta de certificado veterinário.

O Brasil já exporta este material para Argen-

tina, Bolívia, Colômbia, Congo, Costa Rica, 

Equador, Quênia, Panamá, Paraguai, peru, 

Emirados Árabes, Uruguai e Tanzânia, com 

vendas que chegam a US$ 1,4 milhão.

O DSA – Departamento de Saúde Animal, 

enviou material genético para vários outros 

potenciais parceiros comerciais, foram mais 

de 60 propostas de certificados veterinários 

para exportação de embriões e sêmen bovino.

Segundo o DSA, O Brasil tem grande potencial 

para crescer no segmento, o que só será possí-

vel em função da implantação dos programas 

sanitários, pela ampliação das áreas livre de 

febre aftosa no país, certificadas pela OIE – 

Organização Mundial de Saúde Animal, atra-

vés das centrais de coleta, processamentos de 

sêmen bovino com alto nível técnico e de bios-

seguridade, além de possuir bovino de origem 

zebuína e taurina, raças que podem melhorar 

os rebanhos para a produção de carnes e leite.

Outra conquista recente do Brasil foi o acordo 

de cooperação agropecuária com a Índia. Em 

vista a Goa (Índia), o governo brasileiro assi-

nou o documento que firma a parceria entre 

os dois países tanto na área farmacêutica, 

como na agropecuária.

A Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agrícola, junto com o governo indiano, atra-

vés do departamento de Reprodução Animal, 

Laticínios e Pesca, vão trabalhar a coopera-

ção em genoma bovino e tecnologia de repro-

dução assistida. Já com o Conselho Indiano de 

Pesquisa Agrícola, a parceria foi feita com a 

área de recursos genéticos, agricultura, zoo-

tecnia, recursos naturais e pesca.

Participaram do encontro bilateral com o 

primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, 

o presidente do Brasil Michel Temer, na opor-

tunidade ficou definido que o Brasil enviará 

missões à Índia com a função de ampliar os 

acordos entre os dois países. ∏

Banco Genético 
Nacional propõe 
parceria com 
associação de 
raças comerciais 
de bovinos

iStock: monkeybusinessimages
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Coopavel 
cresce 500% 
em 15 anos
Coopavel é a quarta colocada entre as 500 maiores empresas do agronegócio 
do Brasil. A cooperativa foi certificada no anuário do agronegócio 
como uma das melhores empresas de aves e suínos do Brasil.

É o 12º ano que a editora Globo realiza a pesquisa e 
certifica as 500 maiores empresas de destaque do 
agronegócio brasileiro. São analisadas 20 categorias 
através de números apresentado nos balanços que fo-
ram enviados para a editora e ponderados pela con-
sultoria do Serasa Experian, com isso a colocação é 
feita com base na soma dos pontos em cada questão 
respondida e envia para a coordenação do anuário. As 
demonstrações contábeis, os compromissos sociais e 
ambientais de cada instituição.

A Coopavel é a 4ª colocada entre as 10 melhores em-
presas de aves e suínos do Brasil, posição que mostra 
a evolução da cooperativa e a realização do planeja-
mento das suas metas dentre elas no setor de aves, a 
conclusão das obras do Matrizeiro II de ovos férteis, 
a ampliação do abate de frangos de 225 mil para 280 
mil aves por dia a partir de 2017, a conclusão da Uni-
dade de Produção de Leitões – UPL II, aumento do 
abate em 2016 de 1.150 para 1.400 suínos por dia no 
próximo ano. 

Texto: Claudia Daiane Reinke

Esse reconhecimento que a cooperativa atingiu, é fru-
to de muito trabalho e dedicação de seus diretores e 
colaboradores. Nos últimos 15 anos, a Coopavel, apre-
sentou um crescimento de 500% em seu faturamento, 
sem parar de investir em novas estruturas, em am-
pliação de suas filiais, em novas unidades, tudo para 
dar um melhor atendimento ao seu associado. Prova 
disso, é que a cooperativa investiu R$ 280 milhões em 
34 meses é uma grande evolução. Quando compara-
mos o balanço de dezembro de 2000 e o de dezembro 
2015, observamos a crescente ascensão da cooperati-
va, que em 2016 têm a previsão de ultrapassar a mar-
ca dos R$ 2 bilhões. Para esse ano, a Coopavel, deve 
crescer 12% em comparação ao ano de 2015 e apresen-
tar um faturamento de R$ 2,2 bilhão. ∑
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Hoje a Coopavel conta com 26 filiais, atuante 

em 17 municípios no oeste e sudoeste do Para-

ná, possui um complexo industrial com uma 

área de mais de 1,5 milhões m², onde estão ins-

taladas 12 indústrias, 75% do faturamento da 

Coopavel, hoje, é promovido por suas agroin-

dústrias, tendo como carro-chefe o setor aví-

cola. 

O setor avícola da cooperativa já é consolida-

do visto que 50% da sua produção é direciona-

da ao mercado externo, para mais de 40 países 

da América do Sul, Europa, Oriente Médio e 

Ásia, os outros 50% são consumidos no mer-

cado interno. Com a ampliação da produção 

de frango o objetivo é ampliar a exportação 

não só para os países que já atendem mas para 

outros destinos mundiais. No ano de 1995, a 

Coopavel, iniciou a atividade com frango de 

corte, marcada pela construção do frigorífico 

de aves que naquele momento tinha capaci-

dade para abater 44 mil aves por dia. Foi um 

sucesso, hoje, com os investimentos, a coope-

rativa, deve chegar em dezembro de 2016 aba-

tendo 280 mil frangos por dia. Foram mais de 

R$ 25 milhões na ampliação do frigorífico e na 

construção de um segundo matrizeiro. É im-

portante apresentar a evolução da Coopavel, 

em todas as suas áreas de atuação, principal-

mente os seus investimentos que mesmo em 

tempo difíceis, não pararam. 

Um investimento de mais de R$ 50 milhões 

foi feito nas obras do Matrizeiro II, localizado 

no município de Santa Tereza do Oeste (PR), 

com capacidade para alojar 360 mil matrizes 

fêmeas, 50,4 mil machos, o que vai produzir, 

por ano, 410,4 mil matrizes. Com isso, a pre-

visão é de um crescimento de 20% até dezem-

bro de 2016, ampliando para 700 o número de 

aviários integrados. 

Outros R$ 70 milhões, a Coopavel, está in-

vestindo em uma de suas grandes obras pla-

nejadas para 2016, sendo R$ 10 milhões na 

aquisição de um imóvel e os outros R$ 60 

milhões em infraestrutura, em um dos mais 

audaciosos projetos, a construção de uma se-

gunda UPL – Unidade de Produção de Leitões. 

Localizada nas proximidades do distrito de 

Juvinópolis (PR) a nova estrutura que conta 

com uma área de 254 hectares e com 34 mil m² 

de área construída. 

A UPL II tem capacidade para 6.300 matrizes, 

distribuídas em quatro granjas de gestação, 

três para maternidade, três crechários e duas 

recrias, é uma unidade com ciclo completo, 

fechado. Como em todas ações e obras da coo-

perativa o cuidado com meio ambiente é fator 

primordial e tratada com muita responsabili-

dade, já que é um dos quatro pilares que nor-

teiam a estrutura da Coopavel.

Além dos investimentos em estrutura física, 

a Coopavel, nos primeiros seis meses de 2016 

contratou 60 pessoas, prova que a cooperati-

va também investe no capital humano, vagas 

que vão auxiliar para atender a demanda dos 

investimentos em ampliações e novas estru-

turas inauguradas em 2016.

Em 2016 a Coopavel recebeu ainda o reco-

nhecimento dos Prêmios da Revista Exame, 

Revista da Época Negócios, da Revista Ama-

nhã e da Revista Valor 1000, todos os números 

apresentados foram referentes ao exercício 

do ano de 2015. Todas as revistas analisam o 

balanço financeiro anual de cada empresa e 

enviam questionários para que os seus ges-

tores respondam de acordo com a atividade 

diária da instituição, bem como as demons-

trações financeiras. Na análise da Revista 

Exame que escolhe a maior empresa do Brasil 

a Coopavel, é a 319ª maior do Brasil. Já a Revis-

ta Época Negócios destacou as melhores em-

presas brasileiras onde a Coopavel ficou com 

a 225ª colocada. A Revista Amanhã elegeu a 

Coopavel a 72ª maior do sul do Brasil. E por 

fim a Revista Valor 1000 destaca as maiores 

empresas em 25 categorias e 5 regiões do país, 

nesse resultado a Coopavel das 1000 empre-

sas que participaram a seleção, ficou na 277ª 

posição e entre as 50 maiores do Sul, a coope-

rativa subiu 6 pontos em comparação ao ano 

anterior, ficando no 44º lugar com os números 

apresentados de 2015. ∏

Crescimento de 
500% em 15 anos

“A Coopavel nos últimos anos investe de maneira constante 
em todas as regiões onde existem as filiais, bem como, nas 
agroindústrias da cooperativa. Mesmo em um período 
de recessão, estamos realizando obras, continuamos 
trabalhando e fazendo as melhorias necessárias para os 
nossos associados. Um exemplo é a construção da UPL II, 
que vai trazer uma garantia ainda maior da qualidade 
do animal quando chegar no associado. Isso vai dar uma 
segurança ainda maior para o produtor rural, gerando 
mais empregos e renda para toda a comunidade. Em 
breve a UPL II será ampliada para 12.600 matrizes, 
o dobro desta primeira fase. Para destacar a grande 
disposição, esta UPL quando estiver completa a sua 
capacidade chegará a 380 mil leitões produzidos ao ano, 
o equivalente a mais de 1.000 leitões nascidos ao dia.

”– dilvo grolli, diretor Presidente da Coopavel.

Matrizeiro II

UPL II Juvinópolis, no município de 
Cascavel

Na obra do Moinho de 
Trigo da Coopavel, foram 
investidos R$ 55 milhões
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A soja é um dos principais produtos agrícolas 

comercializados no mundo, considerada uma 

commodity, tendo como principais produto-

res os Estados Unidos, Brasil e Argentina, que 

são também os principais exportadores. A 

China se destaca na produção da oleaginosa, 

porém com destino diferente dos principais 

produtores, sendo consumida internamente 

e um dos principais destinos das exporta-

ções mundiais de soja. É um grão de extrema 

importância para o Brasil, para o Paraná e 

principalmente para a região Oeste do estado. 

Dessa forma, o produtor rural precisa obser-

var um fator importantíssimo que é a tempe-

ratura do solo quando tomada a decisão de 

implantar a cultura. Solo frio é fator negativo 

na expressão do potencial genético do culti-

var escolhido. 

O regime térmico de um solo é determinado 

pelo aquecimento da superfície pela radiação 

solar e transporte, pela condução, de calor 

sensível para seu interior. Durante o dia, a su-

perfície se aquece, gerando um fluxo de calor 

para o interior. No período da noite, o resfria-

mento da superfície, por emissão de radiação 

terrestre, ou seja, ondas longas, inverte o sen-

tido do fluxo, que passa a ser do interior do 

solo para a superfície. Temos alguns fatores 

determinantes da temperatura do solo como 

o fluxo de calor no solo depende, basicamen-

te, da sua condutividade térmica, de seu ca-

lor específico e de sua emissividade, os quais 

por sua vez dependem do tipo do solo. Além 

disso, essa variação é afetada pela interação 

com outros fatores: os fatores externos, que 

estão relacionados aos elementos meteoroló-

gico irradiância solar global, temperatura do 

ar, nebulosidade, chuva e vento; e os fatores 

intrínsecos que estão relacionados ao tipo de 

solo, relevo e tipo de cobertura do terreno.

A temperatura do solo é de fundamental im-

portância na agricultura, por influenciar a 

germinação das sementes, no desenvolvimen-

to e na atividade das raízes em absorver água 

e nutrientes do solo, a atividade de microrga-

nismos, difusão de solutos, gases, desenvol-

vimento de moléstias e os demais processos 

físicos, químicos, e microbiológicos do solo. 

As baixas temperaturas, no perfil do solo, em 

alguns meses, influenciam decisivamente no 

estabelecimento das épocas preferenciais da 

semeadura da soja, impossibilitando em algu-

mas regiões a antecipação desta semeadura. 

Os trabalhos conduzidos no Centro Nacional 

de Pesquisa de Soja - CNPSO, indicam que 

quando a semeadura da soja é realizada com 

temperaturas do solo abaixo de 20°C, ocor-

re uma redução na germinação e prejudica a 

emergência. 

A faixa de temperatura do solo adequada para 

germinação varia de 20°C a 30°C, sendo 25°C 

a temperatura ideal para uma emergência rá-

pida e uniforme. Já outras pesquisas citam a 

temperatura do solo desnudo, a 5 centímetros 

de profundidade, de 16°C, como a temperatu-

ra a partir da qual a semeadura das culturas 

de verão apresenta germinação satisfatória e 

uniforme para uma população de plantas de-

sejável. A temperatura do solo bastante eleva-

da ou muito baixa também causa sérios danos 

ao estabelecimento das culturas. Os restos 

culturais no solo contribuem para o aumento 

de matéria orgânica, que se constitui em um 

reservatório importante de nutrientes para 

os microrganismos e colabora com o aumento 

do teor de água no solo, diminui as variações 

das geotemperaturas.

A antecipação da semeadura é limitada por 

problemas de foto período e velocidade de 

germinação e emergência. A velocidade de 

germinação e emergência são aspectos limi-

tantes para qualquer cultura, no entanto, na 

soja, em cultivares com menos de 120 dias 

de ciclo, isto é preponderante pela elevada 

A temperatura do solo é 
um fator prejudicial para 
produtividade da soja
Texto: 

Eng. Agr. Jarmum Marcelos Massariol 

Eng. Agr. João Henrique Steinheuser 

Eng. Agr. Ananias Inácio do Carmo

associação entre o momento do fechamento 

do dossel e o rendimento. Quanto mais cedo 

ocorre o fechamento, mais luz a planta absor-

ve, o que permite maior produtividade.

O plantio com solo frio vai restringir severa-

mente a expressão do potencial genético do 

cultivar que foi escolhido e será implantado, 

causando redução de produção e de produti-

vidade além de taxar erroneamente que tal 

cultivar não é adequado para nossa região. 

Esse material teve baixo desenvolvimento 

parecia que as plantas estavam sem vigor, 

sem força, como mostra a foto 01. O cultivar 

estava travado demorou muito para se desen-

volver. Toda essa energia que a planta gastou 

para germinar e se manter até que a tempe-

ratura do solo aumentasse para acelerar os 

processos fisiológicos a planta, o fluxo dos nu-

trientes na massa do solo, não recupera mais, 

facilitando o ataque de pragas e diminuir os 

fatores que realmente interessam, produção 

e produtividade, além disso, o estande popu-

lacional apresenta com plantas dominadas e 

muita irregularidade. 

Visando alto padrão de qualidade nas se-

mentes produzidas pelos seus associados, 

a Coopavel investiu em equipamentos para 

a Unidade de Beneficiamento de Sementes 

– UBS, é uma UBS tecnificada com grandes 

investimentos que oferece ao produtor se-

mentes com alto padrão de germinação e de 

vigor. Por isso, é importante que elas sejam 

colocadas em um ambiente adequado, para 

alcançar altos padrões de produtividades e 

de produções, conforme podemos observar 

na foto 02.

A foto 02, mostra uma lavoura que está com 

bom estande para o cultivar implantado e 

como consequência terá boa produtividade. 

Esse é o objetivo de avaliar cada propriedade, 

atitudes e ações para serem tomadas, que tra-

gam realmente resultados positivos.

Essa é uma das importantes ações da área 

técnica da Coopavel, onde os agrônomos 

avaliam, em alguns casos com o produtor, os 

pontos positivos, os pontos negativos e qual a 

real necessidade da antecipação do plantio. A 

avaliação nesse caso é importante para evitar 

as decisões precipitadas e que podem fazer 

da safra principal, uma “safrinha”, pois em 

algumas vezes o produtor adianta o plantio 

da segunda safra o que acaba prejudicando no 

resultado final. ∏

Fonte 

BERGAMASCHI, 1993 

EMBRAPA, 2002 

MATZENAUER ET AL., 1982 

MALUF, 1995  

MATZENAUER, 1995 

VOOS, 1985 

SIDIRAS, 1985

Shutterstock: Fotokostic

Foto 02: Lavoura com bom estande uniformidade

mbrudna.wordpress.com

Foto 01: Estande não adequado, plantas dominadas e dominantes

Essa é uma das importantes ações 
da área técnica da Coopavel, 

onde os agrônomos avaliam, em 
alguns casos com o produtor, 

os pontos positivos, os pontos 
negativos e qual a real necessidade 

da antecipação do plantio.
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Trigo, uma cultura de 
alta tecnologia e grande 
produtividade
Texto: Claudia Daiane Reinke

A safra de trigo no Brasil, deve atingir altas 

produtividades, a estimativa é um aumento 

de 14,5%, atingindo 6,3 milhões de toneladas 

de grãos, comparando com a do ano anterior, 

passando de 2.260 Kg/ha. para 3.008 Kg/ha.

Segundo a estimativa do primeiro levanta-

mento da Companhia Nacional de Abasteci-

mento – Conab, o estado do Paraná, em 2016 

plantou uma área de 1.081,8 mil/ha, com a es-

timativa de colher 3.304,9 mil toneladas, com 

uma produção de 3.055 Kg/ha.

Na área de atuação da Coopavel, a estimativa 

de produtividade está se confirmando, deve 

chegar a 3.100 Kg/ha, com produtividade aci-

ma de 5.000 kg/ha, mostrando que além do 

benefício de rotacionar o sistema com uma 

cultura diferente da soja e do milho. 

Os resultados de produtividade dos asso-

ciados que vamos apresentar abaixo, são 

números significativos e mostram que para 

alcançar estes resultados, o produtor deve in-

vestir na produção, na tecnologia da semente 

e no manejo adequado, para que o resultado 

apareça no campo. Vejamos os cinco agricul-

tores das filiais da Coopavel, que atingiram 

produtividades maiores de 200 sc/alq. ∏

Neudi Alceu Magrin 
Filial de Cascavel 

 + Produtividade 222 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk - 148 Kg/ha

 + Adubo 10.30.10 - 630 Kg/ha

 + Adubo de cobertura Sulfato 

de Amônia – 286 kg/ha

 + Fungicida 4 Aplicações

André Lonien 
Filial de São João

 + Produtividade 204 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk 

 + Adubo 10.15.15 - 800 Kg/ha

 + Adubo de cobertura Sulfato 

de Amônia – 300 kg/ha

 + Fungicida 4 Aplicações 

Antonio Patzold 
Filial de Espigão Azul

 + Produtividade 215 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk 

 + Adubo 10.15.15 mais 700 Kg 

de Micronutrientes

 + Adubo de cobertura Ureia Super 

 + Fungicida 3 Aplicações

Gardin Kacio Rieger 
Filial de Céu Azul

 + Produtividade 204 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk 

 + Adubo 10.15.15 mais 750 Kg 

de Micronutrientes

 + Adubo de cobertura Ureia Super 

 + Fungicida 4 Aplicações

Henrique Grolli 
Filial de Santa Tereza do Oeste

 + Produtividade 206 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk - 148 Kg/ha

 + Adubo 10.15.15 mais Micronutrientes

 + Adubo de cobertura Ureia Super

 + Fungicida 3 Aplicações

José Broca 
Filial de Espigão Azul

 + Produtividade 202 sacas/alq.

 + Variedade TBio Toruk 

 + Adubo 10.15.15 mais 500 Kg 

de Micronutrientes

 + Fungicida 3 Aplicações
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A Presidente da AREAC, 
fala aos leitores da Revista 
Coopavel, sobre os 
desafios da profissão de 
Engenheiro Agrônomo

A entrevista deste mês foi feita com 

a Engenheira Agrônoma, Andrea 

Morschbacher, que é Presidente 

da AREAC – Associação Regional 

dos Engenheiros Agrônomos 

de Cascavel. A nossa conversa 

levantou os principais desafios 

da profissão, como a inovação 

e a tecnologia podem ajudar 

o agrônomo no momento de 

conversa e de instruir o produtor. 

Andrea é formada em Agronomia 

pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul e em Direto 

pela Universidade Paranaense. 

Acompanhe a entrevista com 

a Presidente da AREAC, que 

traz informações importantes e 

pertinentes aos produtores rurais 

e aos engenheiros agrônomos.

Revista Coopavel O agrônomo deve estar em 

constante reciclagem, informado das novida-

des. Quais os canais mais seguros para buscar 

esse conhecimento?

Andrea Morschbacher Sim, os Engenheiros 

Agrônomos, como tantos outros profissio-

nais, devem estar constantemente se reci-

clando profissionalmente. O conhecimento, 

em todas as áreas, evolui atualmente em uma 

velocidade muito grande. Podemos buscá-lo 

na academia que oferece cursos em pós-gra-

duação, através de entidades que promovem 

a atualização profissional, como por exemplo 

o faz o SENAR, e também através de eventos 

ou congressos profissionais realizados pelas 

entidades de classe e o próprio Crea -PR.

RC Qual a melhor maneira do Engenheiro 

Agrônomo apresentar as novas tecnologias 

ao produtor rural?

AM As tecnologias devem ser apresentadas 

ao produtor rural, na medida do seu custo e 

benefício. Cada situação fática irá necessitar 

de uma tecnologia específica, não devemos 

generalizar. O uso correto da tecnologia irá 

depender da capacidade de assimilação do 

produtor.

RC Como a evolução genética pode auxiliar o 

produtor rural, com ajuda do agrônomo, a au-

mentar a produtividade?

AM A evolução genética sempre busca melho-

rar alguma característica vegetal ou animal 

para beneficiar o sistema produtivo. E com o 

Engenheiro Agrônomo avaliando a proprie-

dade rural como um todo, ele poderá posicio-

nar da melhor maneira esse ganho genético 

de modo que possa ser expresso em resultado 

econômico ao produtor.

RC Os métodos de prevenção de pragas e 

doenças ainda são a melhor solução?

AM Certamente prevenir sempre é melhor 

do que curar, porém prevenção não significa 

aplicação de produto desnecessariamente, 

prevenir significa conhecer a situação fática, 

o histórico da propriedade e antecipar os pos-

síveis problemas que virão.

RC Como deve ser a condução do Agrônomo, 

diante de ameaça de entradas de novas pra-

gas e doenças no Brasil?

AM Estaremos sempre sujeitos ao apareci-

mento de novas pragas e/ou doenças, deve-

mos, como Engenheiros Agrônomos, entender 

seus mecanismos de controle, e cobrar sem-

pre das autoridades competentes a fiscaliza-

ção adequada para proteger nossa atividade 

agropecuária.

RC Na sua opinião, qual a melhor maneira do 

agrônomo participar na comunidade onde ele 

está inserido, buscando o desenvolvimento 

socioambiental? 

AM Muitas vezes os serviços públicos não al-

cançam a comunidade rural , e como o Enge-

nheiro Agrônomo está em contato direto com 

o produtor , ele acaba sendo vetor de desenvol-

vimento sócio ambiental quando ele orienta o 

saneamento rural, a utilização correta dos 

defensivos agrícolas, a destinação correta 

das embalagens desses defensivos, do próprio 

lixo produzido na propriedade, da destinação 

dos resíduos das atividades agropecuárias, 

do correto uso da água, da preservação das 

nascentes, da mata ciliar, da preservação do 

meio ambiente em geral.

RC Produzir alimentos para alimentar o mun-

do, é o principal desafio de quem está ligado 

ao agronegócio. Quais são as principais estra-

tégias para que isso continue acontecendo e 

não falte alimentos?

AM A produção de alimentos para uma po-

pulação mundial que crescerá muito nos pró-

ximos 50 anos será sem dúvida um grande 

desafio. Porém, temos a sorte de viver num 

país tropical de imensa extensão territorial 

e apto, por natureza, a ser competitivo mun-

dialmente na produção agropecuária. De-

vemos estar constantemente antenados às 

novas tecnologias, às maneiras diferentes de 

fazermos as mesmas coisas, e assim como 

essas tecnologias possuem um preço, que a 

remuneração dos produtos que nosso país 

exporta também tenham a sua justa valoriza-

ção, para gerar mais renda ao produtor rural. 

RC Dê que forma o produtor pode utilizar o 

agrônomo para auxiliar nas construções de 

uma propriedade ambientalmente correta? 

Qual a importância desse conhecimento para 

o agricultor?

AM São tantas as exigências atuais para que 

uma propriedade rural possa ser classificada 

como ambientalmente correta, que se tor-

na fundamental o auxílio de um Engenheiro 

Agrônomo para orientar o agricultor a respei-

to da legislação ambiental e propor ao mesmo 

planejamento de adequação da propriedade 

rural frente a essas exigências legais ambien-

tais.

RC Hoje temos o sistema de Plantio Direto 

como uma das maiores revoluções da agricul-

tura, e sabemos que é um dos métodos mais 

importantes para o sequestro de carbono. 

Como o agrônomo pode trabalhar neste sen-

tido?

AM O sistema de Plantio Direto foi um mar-

co na agricultura do Brasil e temos muito or-

gulho em afirmar que se originou em nossas 

terras paranaenses. Na época falávamos em 

agricultura conservacionista, nosso objetivo 

principal era conservar os solos protegendo-

-os da erosão. A comunidade rural como um 

todo, agricultores, técnicos, pesquisa, coo-

perativas, bancos, empresas públicas e/ou 

privadas abraçaram essa ideia, e hoje somos 

referência nacional e mundial em termos de 

conservação de solos. Porém, com o passar 

dos anos negligenciamos certos princípios 

conservacionistas, que consistiam em quase 

quarenta práticas agrícolas e hoje constata-

mos no Paraná alguns problemas de erosão 

causados por essa conduta. Deve ser contínuo 

nosso esforço em implantar essas quarenta 

boas práticas agronômicas, ressaltando aqui 

a construção de curvas em nível, a rotação de 

culturas, evitar a compactação mecânica dos 

solos, e trabalhar sempre para favorecer o au-

mento de produção da palhada.

RC Existem muitas inovações de tratamento 

do solo, como identificar a mais eficiente? 

AM Os solos possuem características, físicas, 

químicas e biológicas, quanto mais conhecer-

mos os solos mais capazes seremos de elabo-

rar a recomendação correta para seu melhor 

aproveitamento.

RC O clima é um fator de risco para as lavou-

ras, o que pode ser feito para diminuir esse 

impacto? 

AM A variável climática não depende da ação 

humana, porém com o conhecimento pode-

mos mitigar suas consequências. O desenvol-

vimento de estudos meteorológicos nos dão 

estatísticas de certos comportamentos climá-

ticos, com essa informação os Engenheiros 

Agrônomos ligados a produção agrícola po-

derão orientar seus clientes a produzir mais 

palha para aumentar a retenção de umidade 

do solo, em caso de estiagem, poderão reco-

mendar cultivares mais resistentes a seca, 

poderão recomendar tratamentos para favo-

recer maior enraizamento, poderão elaborar 

um escalonamento de plantio e de colheita, no 

caso de constantes chuvas, época de plantio 

adequada para escapar de geadas , correto po-

sicionamento de aplicação de defensivos em 

relação às temperaturas e umidade relativa 

do ar ideais,  enfim, para cada situação climá-

tica traçar uma estratégia adequada.

RC A prevenção das doenças e das pragas 

são importantes? Porquê? De que maneira o 

Agrônomo pode agir, auxiliando o produtor, 

para que este benefício seja ampliado?

AM Sabendo-se do histórico da área, da con-

dição climática, da infraestrutura de ma-

quinários e pessoal que o produtor possui, 

a indicação de controle de pragas e doenças 

deve ser criteriosa atendendo o limite do nível 

de infestação e o dano econômico que isto irá 

causar. O método de controle a ser escolhido 

dependerá de múltiplos fatores, por isso exige 

profissional habilitado para a tomada da me-

lhor decisão.

RC O seguro rural auxilia o produtor? De que 

forma?

AM O seguro rural ainda é incipiente em nos-

so país, poderíamos avançar mais nesse tema 

para realmente diminuir os riscos da ativida-

de rural.

RC No mês dedicado ao Engenheiro Agrôno-

mo, qual a sua mensagem para esse profissio-

nal?

AM Desejo aos colegas Engenheiros Agrô-

nomos que continuem com muito orgulho 

sempre promovendo a comunidade rural, di-

fundindo seus conhecimentos e deste modo 

contribuindo com a mudança positiva de nos-

sa região e de nosso país. ∏

Andrea Morschbacher
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contribui e é importante que todos os elos da cadeia trabalhem juntos 

por esta causa, somente assim conseguiremos mostrar ao brasileiro o 

quão saborosa e saudável é a carne suína.

Reforço aqui o convite para visitarem o site www.maiscarnesuina.

com.br e a participarem do fundo. A suinocultura brasileira espera o 

seu apoio. ∏

Com a redução da disponibilidade interna de milho os preços dispara-

ram e derrubaram a relação de troca suíno X milho. No início de 2015 

um suinocultor conseguia comprar mais de 11kg de milho com 1 kg de 

suíno vivo, já em julho deste ano a relação é inferior a 1:4,5. E o grande 

vilão desta reviravolta não é o preço do suíno vivo (ou seja, a demanda). 

Na média do primeiro semestre deste ano o valor do suíno vivo recuou 

cerca de 1% em relação a 2015, enquanto a saca de milho aumentou 85% 

no mesmo período.

Por outro lado, as exportações de carne suína também estão sendo im-

pulsionadas pelo câmbio. Nos 7 primeiros meses do ano foram expor-

tadas 353 mil toneladas de carne in natura, cerca de 42% a mais do que 

o mesmo período do ano passado. Entretanto, devido a maior oferta e 

consequente menor preço da carne suína no mercado internacional o 

aumento no faturamento com as exportações foi de apenas 5,7%. Mes-

mo com um menor valor recebido por tonelada, é muito importante 

para o setor manter as exportações aquecidas já que a expectativa de 

crescimento da produção brasileira de carne suína em 2016 é de 2 a 3%, 

o que representa um incremento de 70 a 110 mil toneladas. Ou seja, o 

Brasil precisa exportar entre 620 a 650 mil toneladas em 2016 para ter 

a mesma disponibilidade interna de 2015, do contrário poderá haver 

uma maior pressão sobre o valor pago ao suinocultor já que simulta-

neamente observa-se uma queda na renda das famílias brasileiras. 

Por fim, a principal esperança do produtor recai novamente sobre o 

mercado doméstico. Com mais de 200 milhões de habitantes e um con-

sumo de carne suína ainda baixo, de cerca de 15 kg per capta, o mer-

cado nacional pode ser o fiel da balança para dar sustentabilidade ao 

produtor. Esta é a hora de apresentar a carne suína ao brasileiro, de 

mostrar toda a sua versatilidade e seu sabor. Fazer com que o brasilei-

ro coloque a carne suína na sua rotina certamente é um dos maiores 

desafios que a cadeia precisa superar para conseguir manter um bom 

ritmo de crescimento.

Diante deste cenário, a ABCS tem trabalhado fortemente em cam-

panhas de estímulo ao consumo de carne suína e recentemente lan-

çou um site para dialogar diretamente com o consumidor, o www.

maiscarnesuina.com.br. Estas e outras ações são suportadas por um 

fundo, criado em 2014, que angaria recursos de produtores, coopera-

tivas, agroindústrias e empresas de insumos para fomentar o desen-

volvimento da cadeia. Atualmente cerca de 35% do plantel nacional já 

O ano não começou dos melhores para o suinocultor brasileiro. Mas 

as perspectivas para este ano, divulgadas nos últimos meses de 2015, 

indicavam um período de rentabilidade mais baixa, porém nada com-

parável com o vivido no primeiro semestre. A derrocada do real frente 

ao dólar, acentuada a partir do segundo semestre de 2015, foi o grande 

divisor de águas desta discrepância.

Com o dólar girando em torno dos R$4,00 as commodities agrícolas 

brasileiras ganham ainda mais competitividade e isso elevou as expor-

tações de milho a patamares recordes, atingindo 28,9 milhões de tone-

ladas em 2015. Em 2016 o ritmo permaneceu acelerado e entre janeiro 

a julho o país exportou 13,7 milhões toneladas, o que contribui para a 

manutenção dos preços altos no mercado interno, fato ainda agravado 

pela forte estiagem no centro oeste que causou uma queda na safrinha 

de cerca de 12 milhões de toneladas. ∑

Errata

Em nossa última edição de 

setembro, repetimos a mesma 

informação do autor do Artigo de 

Opinião da edição de agosto. Sendo 

assim, nos desculpamos com os 

autores dos artigos e com você 

leitor, pela publicação equivocada.

O protagonismo do produtor e 

uma nova tecnologia 

Autor:  Francisco Turra 

(Presidente da ABPA)

Associação Brasileira dos 

Criadores de Suínos projeta um 

ano positivo para a atividade 

Autor: Marcelo Lopes 

(Presidente da ABCS)

Associação Brasileira dos 
Criadores de Suínos projeta um 
ano positivo para a atividade
Por Marcelo Lopes – Presidente da ABCS

Marcelo Lopes – Presidente da ABCS
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Diante da diversidade de 
tecnologias, o bom-senso 
deve guiar as opções do 
Engenheiro Agrônomo
Por José Tadeu da Silva 

Presidente do Confea – Conselho Federal  

de Engenharia e Agronomia

Há 46 anos, quando a Coopavel foi criada, 

conceitos como globalização e avanços tec-

nológicos como o computador – o primeiro 

ocupava um quarteirão inteiro, sem exagero 

-, destinado a vários fins - de operação cirúr-

gica a montagem de automóvel -, a internet, o 

homem na Lua, eram projetos destinados ao 

futuro então distante dos anos 2000.

Há esse tempo também, a fome grassava mun-

do afora e a Revolução Verde era disseminada 

por meio de sementes modificadas – os trans-

gênicos – e práticas agrícolas – como os antes 

conhecidos como defensivos agrícolas e hoje, 

agrotóxicos – permitindo um aumento na 

produção. 

Há bem mais tempo, há 516 anos, o Brasil se-

gue seu caminho, fiel ao selo que lhe deram de 

celeiro do mundo, tornou-se mestre na adap-

tação de produtos não nativos.

Com solo de boa qualidade, sol, chuva em 

intensidades diferentes nas cinco regiões, o 

Brasil continua sendo o celeiro do mundo e 

deve garantir 40% do alimento necessário a 

população do planeta que em 2050 está proje-

tada para alcançar 10 bilhões de pessoas.

Diante do histórico e dos cenários atuais e 

futuros, e diante de tantas tecnologias su-

geridas, são grandes os desafios para que os 

agrônomos façam a opção por esta ou aquela 

prática. No entanto, mesmo diante de muitas 

opções, ganham destaque as tecnologias que 

preservam o meio ambiente visando a conti-

nuidade de uma terra sempre e para sempre 

produtiva. Um reflexo da consciência de que 

se não cuidar e bem, faltará para nossos netos 

e bisnetos.

E em sendo celeiro, o Brasil experimenta, 

arrisca, semeia, planta, rega ou estressa sub-

metendo os cultivares a diferentes graus de 

seca, aguarda a flor e o fruto, e vai percebendo 

todas as possibilidades de cultivo e produção. 

Entre as práticas atuais, a sintropia tem sido 

difundida entre os que se preocupam com o 

ecossistema.

Criada pelo suíço Ernest Gotsh – que defende 

não plantações, mas agrossistemas -, a sintro-

pia intercala o plantio de diferentes culturas o 

que restabelece a flora e a fauna da região em 

que o método é aplicado. Sem o uso de agrotó-

xicos e fertilizantes, insetos daninhos, como 

as formigas, por exemplo, recuperam a fun-

ção de adubar e podar.

Mas há também os que concordam com o 

agrônomo Fernando Penteado Cardoso, que 

aos 102 anos e a experiência de 80 anos de 

atividade profissional defende que quando 

a fome campear, com a população mundial 

crescendo nos quatro cantos do planeta, os 

ecologistas todos sucumbirão diante da evi-

dência de que é preciso produzir mais e isso 

exige o uso de agrotóxicos, evidentemente 

bem dosados e, principalmente, bem manu-

seados.

A floresta do futuro será transgênica, dizem 

outros que vislumbram na transgenia a solu-

ção para atender a demanda não só de alimen-

tos, mas também de madeiras como pinus e o 

eucalipto.

Recursos como a nanotecnologia aplicada a 

agricultura são cada vez mais utilizados per-

mitindo o controle de doses de fertilizantes, 

pesticidas e de nutrientes para a conservação 

do solo, aumentando a produtividade, além 

da rastreabilidade de produtos e certificação.

O que se percebe diante de tantas opções é que 

é muito importante enriquecer as tecnologias 

por meio de novas opções de uso, dinamizan-

do suas potencialidades.

Um aspecto positivo desses tempos modernos 

é o investimento em novas tecnologias nem 

sempre precisa ser alto, embora sejam altos 

os retornos evitando contaminações ou mes-

mo infecção de animais.

Além de tecnologias, culturas como a da 

castanha que requer pouca água também 

têm chamado a atenção dos agricultores que 

lançam mão dos sensores de umidade que 

revelam as necessidades da plantação. Da se-

mente à fase adulta a planta consome em mé-

dia 4 litros de água. O bambu – trazido pelos 

navegadores na época do descobrimento - é 

outra das culturas que vem ganhando espaço 

em solo brasileiro onde 232 espécies podem 

ser encontradas.

Sem esquecer das barreiras fitossanitárias, 

muitas impostas sem muita pesquisa cien-

tífica, é preciso incrementar soluções para 

impasses que surgem na relação com os im-

portadores

Desde os primórdios da humanidade, as pes-

soas procuram comer melhor e buscam alter-

nativas. Um retrato disso são as fazendas que 

mais se parecem com laboratórios e fábricas, 

transformando e agregando qualidade aos 

produtos agrícolas, ampliando os lucros dos 

produtores.

Desde seu início, em 1976, a Coopavel caminha 

rumo ao futuro na busca e aplicação de tecno-

logias, investimentos e conhecimentos visan-

do atender mais e melhor. E o que esse tipo de 

compromisso com a sociedade garante é que 

visando o bem comum, pesquisas científicas 

e bom-senso são cada vez mais necessários. ∏

José Tadeu da Silva – Presidente do 
Confea

CrediCoopavel recebe 
representantes do FGCoop

Os diretores da Credicoopavel, participaram 

de reunião com os membros do FGCoop – 

Fundo Garantidor Cooperativo, que vieram 

conhecer as instalações da cooperativa, bem 

como, a estrutura de gestão e de controle. 

A Credi é uma das Cooperativas de Crédito 

que está associada ao FGcoop, contribui todos 

os meses para formação deste fundo, junto ao 

Sistema Financeiro de Crédito Cooperativo. 

Hoje, em terceiro lugar entre as cooperativas 

independentes que atua no ramo de Crédito 

Rural, a CrediCoopavel está classificada como 

“A” na categoria que mede o nível de risco das 

Cooperativas de Crédito, o que comprova que 

a sua saúde financeira não oferece nenhum 

risco ao seu quadro de associados. 

A vinda até Cascavel (PR), do Diretor de Mo-

nitoramento, Cláudio Weber e do Analista 

Financeiro, Davi da Costa Aires de Oliveira, 

ambos do FGcoop, foi para conhecer a região 

em que a Credicoopavel atua, sua estrutura fí-

sica, seus modelos de gestão e de controle. 

O FGCoop foi criado no dia 5 de novembro de 

2013, com a finalidade de igualar as condições 

de competitividade com os bancos comer-

ciais, protegendo depositantes e investido-

res das Cooperativas de Crédito associadas 

ao fundo com a garantia de depósitos até R$ 

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e 

para contribuir com a manutenção da estabi-

lidade do Sistema Nacional de Crédito Coope-

rativo, ampliando a credibilidade do sistema. 

Todas as Cooperativas singulares de Crédi-

to captadoras de depósito e têm como objeto 

prestar garantia de crédito contra as Coope-

rativas de Crédito nas situações de decretação 

da intervenção ou liquidação extrajudicial e 

também, no futuro, poderá contratar opera-

ções de assistência e de suporte financeiro, 

incluindo operações de liquidez diretamente 

à Cooperativa de Crédito associada ao fun-

do. O total de crédito de cada pessoa contra a 

mesma cooperativa será garantido até o valor 

de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais).

Os créditos garantidos pelo FGcoop são:

 + Depósitos à vista;

 + Depósitos de poupança;

 + Depósitos a prazo, com ou sem emissão 

de certificado (CDB/RDB/RDC);

 + Depósitos mantidos em contas 

não movimentáveis por cheques, 

destinadas ao registro e             controle 

do fluxo de recursos referentes à 

prestação de serviços de pagamentos 

de salários, vencimentos, 

aposentadorias, pensões e similares;

A garantia de crédito por associado, em caso 

de intervenção ou liquidação, deve ser soma-

do todos os créditos de cada credor identifica-

do pelo CPF ou CNPJ. ∏
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AConTECEU CREdICooPAVEl

Biosseguridade é tema 
de treinamento para 
suinocultores da Coopavel

A Coopavel, realizou um treinamento para os 

produtores de suínos sobre Biosseguridade e 

controle de roedores. 

Durante o curso o ATC, Matheus Marinho, da 

Bayer Health Animal, abordou assuntos de 

grande importância, explicou como prevenir 

as doenças, falando principalmente do con-

trole de um dos principais carregadores de 

doenças, os roedores.

Já a Biosseguridade, tema que também foi 

apresentado aos produtores, trata da inclusão 

do isolamento e dos cuidados sanitários, pro-

filáticos dos plantéis para evitar que se conta-

minem com organismos patogênicos.

O curso foi realizado na Unicoop, organizado 

pelo departamento de fomento de suínos da 

Coopavel com a colaboração da Bayer Health 

Animal. ∏

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.09.2016 
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  182.040.721,87 
4.0.0.00.0 - PASSIVo CIRCUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

125.586.464,11 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE 2.988.070,48 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS 87.509.388,36 

   110 - disponibilidade 2.988.070,48    411 - depósitos a Vista 16.900.565,13 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS 57.668.405,20    414 - depósitos a Prazo 70.608.823,23 

   131 - Carteira Própria 57.668.405,20 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEnCIAS 403.352,43 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE CRédITo 120.402.513,91    451 - Recursos em Trânsito de Terceiros 403.352,43 

   161 -  operações de Crédito Setor Privado 125.974.837,52 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFICIAIS 27.532.020,79 

   169 -  operações de Crédito em liquidação (5.572.323,61)    468 - Banco do Brasil 20.561.647,30 

1.1.8.00.0 - oUTRoS CRédIToS 511.482,60    470 - Caixa Economica Federal 4.272.140,57 

   180 - diversos 511.482,60    472 - outras Instituições 2.698.232,92 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS 470.249,68 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES 10.141.702,53 

   194 - outros Valores e Bens 470.249,68    493 - Sociais e Estatutárias 2.770.974,49 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE 279.474,13    494 - Fiscais e Previdenciárias 1.806.948,83 

 1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo 279.474,13    503 - diversas 5.563.779,21 

   324 - outras Imobilizações de Uso 812.974,80 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo 55.121.011,07 

   329 - (depreciações Acumuladas) (533.500,67)    611 - Capital Social 20.644.183,00 

   611 - (-) Capital a realizar (850,00)

   615 - Fundo de Reserva 30.839.549,17 

   617 - Sobras do 1º Semestre 3.638.128,90

7.0.0.00.0 - ConTAS dE RESUlTAdo 1.612.720,82 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais 8.341.587,01 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais (6.728.866,19)

ToTAl do ATIVo 182.320.196,00 ToTAl do PASSIVo 182.320.196,00 

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 pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de setembro de 2016.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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RECEITAS

INGREDIENTES

 + 8 salsichas

 + 8 fatias de queijo mussarela

 + mostarda

 + 16 tiras de bacon

MODO DE PREPARO

1. Ferva as salsichas e escorra a água.

2. Passe mostarda ao redor e enrole cada 

uma com uma fatia de queijo mussarela.

3. Ao redor do queijo, enrole as tiras de 

bacon, são duas para cada salsicha.

4. Coloque-as em uma assadeira e no forno 

preaquecido a 220ºC, aguarde até o 

bacon dourar e está pronto para servir.

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 30min

INGREDIENTES

 + 4 Filés de peito de frango

 + 4 Colheres de sopa de pesto de manjericão

 + 8 Colheres de sopa de ricota

 + Azeite

 + Sal

 + Pimenta do reino

MODO DE PREPARO

1. Estenda os filés de frango e tempere 

com sal, azeite e pimenta com a 

quantidade que achar adequado.

2. Misture a ricota e o pesto.

3. Coloque a mistura sobre o frango e 

enrole até que fique parecido com 

um rocambole. Se necessário, use 

um palito para que ele fique preso.

4. Coloque em uma forma e leve ao forno 

pré aquecido, deixe assando entre 

20 e 25 minutos ou até dourar.

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 35min

S O L T I N H O  E

C O N G E L A D O

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

Enroladinho de bacon 
com salsicha

Frango com pesto e ricota
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