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MANTENHA SUA 
LAVOURA PROTEGIDA 
E SEU INVESTIMENTO 
EM BIOTECNOLOGIA
MAIS SEGURO.
Use sempre. Proteção ampliada 
no controle de lagartas.

www.bayercropscience.com.br  0800 011 5560

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente.
Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas no rótulo,
na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual.
Nunca permita a utilização do produto por menores de idade.

ATENÇÃO

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

CONSULTE SEMPRE UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Belt - Mata lagartas.
Protege resultados.

BELT

Bt

Belt apresenta eficácia e amplo espectro de ação,
principalmente contra lagartas de difícil controle.

Sua atuação seletiva ajuda a proteger a lavoura 
e contribui para a longevidade da tecnologia Bt.

Confiável, fácil de manejar e mais seguro, 
Belt é o defensor da sua produtividade.
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Nova fase,
novo formato.
O Jornal da Coopavel foi, ao longo 
dos anos, merecedor de créditos, 
sendo além de um comunicador um 
veículo de educação, mantendo-
se dentro dos valores éticos e de 
princípios da Coopavel.

Foi a fonte contínua de ligação 
da Cooperativa e seus associados, 
de expressão profissional dos 
colaboradores e veículo de 
publicidade das empresas, sempre 
intrinsicamente em defesa do 
cooperativismo e do agronegócio.

Sem abrir mão das raízes obtidas 
pelo jornal, a Revista Coopavel 
apresenta-se com avanços em 
impressão gráfica e design, com a 
mesma qualidade e imparcialidade 
quanto à divulgação da Coopavel, 
dos associados e dos artigos técnicos 
de profissionais do agronegócio.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel.

Última edição 
do Jornal da 

Coopavel foi em 
setembro de 

2015.

Construir uma revista mensal 
com base nos valores, influenciar 
e inspirar uma comunidade e as 
pessoas, exige muito trabalho, 
espírito empreendedor e visão de 
futuro.

O impacto da Revista Coopavel será 
grande e temos a consciência de 
que o processo de aprimoramento 
precisa ser contínuo e duradouro.

O que vivemos ao longo dos anos 
com nosso  jornal, cristalizou 
confiança e respeito que serão 
mantido com um desafio maior de 
ampliar e melhorar a comunicação 
da Coopavel.

A nossa visão sobre a implantação 
da revista proporcionará maior 
integração e inovação, com uma 
estrutura enxuta, num mesmo 

caminho e com  motivação 
complementar, com esforços e com a 
consciência do grande potencial que 
tem a comunicação.

A Revista Coopavel trata-se de 
uma alternativa mais madura 
para o mercado da comunicação, 
participando do crescimento da 
Coopavel, que neste ano de 2015, 
completa 45 anos de história e 
está se preparando para mais 
um período de crescimento com 
sustentabilidade e disposição  
empreendedora.
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Sementes Piratas: um grande desafio para 
o agronegócio brasileiro
Uma semente altamente produtiva, 
resistente às pragas e doenças, 
tolerante aos climas extremos 
e adaptadas aos solos de baixa 
fertilidade e de elevada acidez. 
Essa semente milagrosa não existe 
e provavelmente jamais existirá, 
pois, a natureza impõe limites ao 
desenvolvimento tecnológico. Mas, 
embora não haja uma semente 
milagrosa, as instituições de 
pesquisa conseguiram desenvolver 
sementes que conseguem atender 
às principais exigências dos 
agricultores. Podemos dizer que 
para cada grupo de necessidade há 
uma semente mais adequada. 

É possível afirmar que a semente 
contém um “chip”, cujos terminais 
permitem que sobressaiam algumas 
de suas características, como: ciclo, 
qualidade nutricional, adaptação ao 
meio ambiente, teor de proteína, teor 
de óleo, rusticidade, tolerância ao 
acamamento, resistência a doenças, 
tamanho do grão e tipo de solo.

Uma Semente para cada exigência

Ao planejar o plantio, o agricultor 
considera o clima, o regime de 
chuvas durante o desenvolvimento 
e a colheita, as pragas e doenças 
que afetam essa cultura nesse 
período e a demanda do mercado. 
Escolher uma semente de ciclo 
curto, intermediário ou longo com 
o objetivo de fugir das intempéries 
que afetam o desenvolvimento ou 
a colheita e, assim, obter melhores 
resultados. As instituições de 
pesquisa lançam, todo ano, centenas 
de novas cultivares de sementes 
dos principais produtos agrícolas 
no intuito de melhorar o atual 
desempenho e atender as principais 
exigências do mercado. 

E a cada safra, em função do 
comportamento do clima (mais 

chuvoso ou mais seco, mais frio 
ou mais quente), os agricultores 
abandonam algumas cultivares e 
divulgam aos quatro ventos aquelas 
que tiveram um comportamento 
excepcional diante das adversidades 
do clima, das pragas e doenças. 
Mas não é certeza que as cultivares 
que apresentaram uma excelente 
produtividade num ano se 
comportarão da mesma forma no 
ano seguinte, pois podem sofrer 
outras interferências externas.

Busca pela melhoria das sementes

Na natureza, as sementes 
demoraram milhares de anos para 
chegar ao estágio atual e nesse 
caminho muitas desapareceram, 
outras se adaptaram às condições de 
clima e solo para sobreviver.

Com o desenvolvimento da ciência 
e o acúmulo de conhecimento, 
nas últimas décadas o homem 
conseguiu melhorar, através de 
cruzamentos feitos em campo e 
em laboratórios, a produtividade 
e outras qualidades das sementes. 
O aperfeiçoamento chegou a tal 
ponto que comparativamente 
podemos afirmar que a semente 
contém um chip com capacidade 
de ter cada característica realçada 
de acordo com a necessidade. Mas 
essa é uma tarefa complexa que 
exige de oito a dez anos de pesquisa 
para conseguir as características 
desejadas. Representa grandes 
investimentos em laboratórios 
e pessoas, que acabam sendo 
compensados com os resultados 
em produtividade e características 
das novas cultivares desenvolvidas. 
Além das vantagens econômicas, 
as novas sementes trazem, 
também, vantagens ecológicas, 
pois apresentam resistências ou 
tolerâncias a doenças e pragas, que 
antes só podiam ser combatidas 

com o uso de agrotóxicos. A busca de 
melhorias não vai parar. Para cada 
problema busca-se uma solução. 
Como a resistência a herbicidas 
e outros defensivos, reduzindo o 
custo operacional na produção de 
alimentos.

Por que defender a semente legal

Enquanto as instituições de 
pesquisas e produtores arcam com 
os elevados custos para produção 
de novas cultivares de sementes, há 
o lado escuro do setor, que são as 
sementes ilegais: contrabandeadas, 
falsas e esquentadas.

 + Sementes contrabandeadas 
são as produzidas em outros 
países, de forma legal ou não, e 
comercializadas no Brasil sem 
autorização, competindo de forma 
desleal com as sementes aqui 
produzidas.

 + Sementes falsas são as produzidas 
com determinadas cultivares, mas 
comercializadas com o nome de 
outra cultivar, normalmente não 
protegida.

 + Sementes esquentadas são 
produzidas ilegalmente e 
comercializadas como legais. 

Por isso, a Apasem se junta a 
outras instituições de pesquisa em 
defesa das sementes de qualidade e 
produzida dentro de um sistema de 
legalidade.

Produzir ou comercializar semente 
ilegal é crime que submete o 
infrator a perda total da produção 
e do seguro agrícola, além receber 
multa de alto valor. O produtor de 
semente infrator também tem seu 
registro suspenso pelo Ministério da 
Agricultura.
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Quais são os males causado pela 
pirataria

A semente ilegal causou imensos 
prejuízos à agricultura brasileira e 
o maior exemplo foi a constatação 
da redução da produtividade em 
consequência da menor utilização de 
sementes de soja.

O supervisor de Field Production 
da Syngenta Seeds, na região Oeste 
(PR), Antônio Marx, afirmou que a 
semente legal e o manejo correto 
garantem a produtividade.

“A semente Legal não apenas garante 
a qualidade genética. Mas, também 
a qualidade física, sanitária e 
fisiológica. Sementes de alto vigor 
geram plantas de alto vigor. Que 
expressarão o potencial genético da 
cultivar, refletindo em aumento de 
produtividade das lavouras. Quando 
o agricultor adquire sementes soja 
pirata para instalar suas lavouras. 
Além de perder todas as garantir 
citadas anteriormente. Ele deixa 
de retroalimentar uma rede de 
pesquisa e desenvolvimento na busca 
de novas cultivares, adequadas ás 
necessidades dos agricultores e vital 
para manutenção da competividade. 
O uso de sementes pirata é ilegal e não 
traz sustentabilidade a propriedade 
do agricultor. Ao médio, longo prazo 
o barato sai caro. Os prejuízos serão 
irreparáveis aos agricultores e à 
economia brasileira. ”

Saiba quais as vantagens do uso de 
sementes vigorosas

 + Melhor germinação e emergência, 
mesmo sob estresse: prof. 
semeadura, veranicos, 
assoreamentos, ataques de fungos, 
frio;

 + Maior vel. de germinação e de 
emergência;

 + Plântulas que emergem mais 
cedo têm vantagens competitivas 
sobre as que emergem mais tarde: 
melhor aproveitamento de água, 
luz e nutrientes;

 + Estande adequado, com plantas 
vigorosas;

 + Primeiras folhas trifolioladas 

maiores;
 + Início do processo fotossintético 

mais cedo e eficiente;
 + Maior taxa de crescimento das 

plantas;
 + Maior acúmulo de mat. seca pelas 

plantas;
 + Plantas com melhor estrutura 

de produção: maior área foliar e 
melhor sistema radicular;

 + Plantas com maior capacidade de 
produção de vagens e sementes;

 + Maior rendimento de grãos. 

Muitos agricultores quando não 
possuem semente de alta qualidade. 
Tentam ajustar o stand da lavoura 
usando mais sementes para atingir 
a população recomendada para 
cultivar, época e região. 

Utilização de sementes de baixo 
vigor:

 + Compensação: maior densidade de 
semeadura

 + Uso de maior quantidade de 
sementes

 + Aumenta o custo da lavoura 

É mais vantajoso adquirir sementes de 
alto vigor?

Acompanhe abaixo, um dos vários 
estudos que demonstram os efeitos 
em produtividade quando utiliza 

sementes de alto vigor na instalação 
da lavoura.

Com a pesquisa, eles obtiveram os 
seguintes resultados sobre o número 
de vagens por planta como efeito do 
vigor de semente:

Na UFPel foi realizado um 
experimento afim de determinar 
os efeitos de vigor de semente e 
competição intraespecífica em 
soja. Eles utilizaram sementes de 
alto vigor (95% de germinação) e de 
baixo vigor (75% de germinação em 
laboratório).

Antes de instalarem o experimento 
no campo os pesquisadores 
mesclaram as sementes nas 
seguintes proporções:

Veja os gráficos na próxima página.

100% Baixo Vigor

75% Baixo Vigor / 25% Alto Vigor

50% Baixo Vigor / 50% Alto Vigor

25% Baixo Vigor / 75% Alto Vigor

100% Alto Vigor

A esquerda  plantas 
de Alto vigor, a direita 
plantas de Baixo vitor
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Observações importantes da pesquisa 
realizada

 + As maiores velocidades de 
emergência das plântulas 
oriundas das sementes vigorosas 
e área foliar inicial das plantas 

proporcionam a exploração mais 
efetiva dos recursos do ambiente.

 + A maior produtividade se deu pela 
maior quantidade de vagens por 
planta proveniente de sementes de 
alto vigor.

Assim o uso de sementes de alto 
vigor proporciona acréscimos de 
até 35% no rendimento de grãos, em 
relação ao uso de sementes de baixo 
vigor.

Semente de Alta Qualidade: até 25% a mais de vagens por planta Semente de Alta Qualidade: até 35% a mais de produtividade

Como resultado do efeito de vigor sobre o rendimento, foram obtidos os seguintes resultados.
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Programa 5S aplicado 
na avicultura Texto:  Cezar Leopoldo Szekut

Em qualquer área da indústria, 
antes de fornecer um produto ao 
consumidor, várias etapas são 
percorridas e cada uma tem a sua 
importância para que a próxima 
tenha sucesso – e no setor avícola 
não é diferente: o primeiro passo 
importante para o início da 
produção é a escolha da linhagem da 
matriz a ser alojada. As linhagens de 
matrizes focam na produção de ovos, 
baixa mortalidade, boa eclosão e 
bom desempenho do frango de corte, 
com objetivo de obter um produto 
final de qualidade e com menor 
custo. Para ter bons resultados, além 
das funções na produção, atividades 
paralelas devem ser realizadas 
para o sucesso do trabalho, por isso 
o Programa 5Sé uma ferramenta 
importante para efetivação dessas 
tarefas.

O senso de utilização significa 
separar o que é útil do que é inútil, 
oferecendo destino correto para as 
coisas que não são necessárias. Tem 
como objetivo: 

 + Reduzir a necessidade de espaço 
físico, de estoque e de gastos com 
sistema de armazenamento; 

 + Facilitar o arranjo físico, o controle 
de produção e a execução do 
trabalho no tempo previsto; 

 + Diminuir o desperdício de 
material; 

 + Reduzir custos e acidentes.
 
O próximo senso é o da Organização, 
Seiton, que consiste em colocar 
as coisas em seus devidos lugares, 
definindo um local para cada objeto 
com identificação. Nessa fase, 
deve-se considerar a frequência 
de utilização e a facilidade de 
manipulação dos objetos para 
proporcionar acesso fácil e rápido 
ao que se necessita. O objetivo 
é economizar tempo, melhor 
aproveitamento do espaço existente 
e proporcionar um ambiente de 
trabalho mais agradável e funcional. 
Já o o Seiso, senso de limpeza, vai 
além da tarefa de limpar o que está 
sujo: trata-se de identificar a origem 
da sujeira e corrigir o problema. 

Formas de execução: 

 + Fazer a limpeza do ambiente com 
frequência;

 + Limpar as ferramentas de trabalho 
antes de guardar;

 + Não deixar nada jogado no chão;
 + Separar o lixo orgânico do que lixo 

reciclável. 

Como resultado, tem-se um 
ambiente de trabalho físico mais 
agradável, evitando danos à saúde 
da equipe, gastos com doenças 
e aumentando vida útil dos 
equipamentos.

Para conservar esses três primeiros 
sensos (utilização, arrumação 
e limpeza) existe o Seiketsu, 

A base da avicultura moderna está alicerçada em diversos parâmetros que definem o sucesso da atividade. 
A decisão e o planejamento são partes fundamentaispara o bom funcionamento de diversos setores  que 
compreendem o processo produtivo avícola, sempre com o foco nos melhores resultados.

A origem do nome 5S está nas 
palavras japonesas: Seiri, Seiton, 
Seiso,Seiketsu e Shitsuke, que 
significam, respectivamente, 
Utilização, Organização,Limpeza, 
Higiene e Disciplina.
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sendo de higiene, que consiste em 
padronização de hábitos, normas 
e procedimentos com o objetivo 
de que todas as tarefas sejam 
cumpridas voluntariamente e 
rotineiramente, assegurando os 
resultados esperados. Essa fase 
também enfatiza a segurança e a 
saúde das pessoas. Algumas ações 
simples podem ser realizadas para 
atender este item, como: utilizar 
avisos visuais que evitem erros nas 
operações em seu trabalho, avisos 
de perigo e advertências e avisos 
de locais onde os objetos devem 
ser colocados. E o quinto e último 
senso diz respeito à Disciplina, o 
Shitsuke,que consiste em cumprir 
tudo o que foi estabelecido e manter 
as conquistas alcançadas.

Este Programa 5S, pode ser 
aplicado em aviários, granjas, 
empresas, propriedades rurais e 
em todos os locais que necessitam 
dessa organização. O setor avícola 
se enquadra perfeitamente no 
Programa 5S por ser um ambiente 
que precisa ser mantido sempre 
limpo e organizado, reforçando a 
Biossegurança do local e afastando 
pragas e roedores.

5S aplicados à avicultura:

Nesses locais, tem-se a área de 
serviço ou escritório interno, que 
é utilizado para fazer e armazenar 
anotações de dados, guardar certos 
equipamentos e objetos de uso diário 
como vassouras, medicamentos e 
utensílios.

 + Senso de Utilização: só devem 
permanecer no escritório interno 
os objetos que forem necessários 
para o desenvolvimento 
de atividades de rotina. 
Equipamentos que não são 
utilizados na produção das aves 
devem ser armazenados em 
depósito próprio, abrigados da 
umidade e protegidos das pragas. 

 + Senso de Organização: deixar só 
o que é utilizado constantemente 
neste ambiente é fundamental 

para a ordem. Nada deve 
permanecer na área de passagem 
do funcionário que executa 
as atividades no aviário. As 
rações que utilizadas em curto 
período devem contar com 
depósito próprio sobre estrado, 
distante das paredes ou em 
silos, pois quando armazenadas 
no chão ou próximas de fonte 
de umidade, podem sofrer 
rancificação. As vassouras e 
outros utensílios precisam de 
locais próprios. Já os produtos 
veterinários e desinfetantes, 
devem ficar em armários 
apropriados na sala, protegidos 
da umidade, identificados 
e com acompanhamento de 
datas de validade. As lenhas 
para aquecimento devem estar 
organizadas próximas aos fornos 
e não esparramadas ao redor do 
aviário. 

 + Senso de Limpeza: as 
dependências e locais de apoio 
no aviário precisam estar limpas 
e desinfetadas para manter a 
segurança sanitária do plantel. 
Todo aviário deverá ter na entrada 
um pedilúvio com solução 
desinfetante, acessível para o 
tratador e isolado das aves. É 
importante realizar a remoção 
de matéria orgânica da sola 
dos calçados antes de entrar 
no pedilúvio. Para melhorar 
a eficiência do desinfetante, 
recomenda-se a troca de calçado 
para entrar no aviário. Os 
equipamentos retirados da área 
de depósito para disponibilização 
no galpão de produção devem 
estar limpos e desinfetados com 
solução própria. O ideal é que 
a área de atividades de rotina 
conte com uma lixeira para 
destino de resíduos da atividade 
de administração do aviário. 
Para os frascos de medicamentos 
utilizados: dar o destino sugerido 
pelo técnico do fomento. Fazer a 
retirada de resíduos (poeiras, teias 
de arranha) com uma vassoura. O 
escritório interno também deve 
ser desinfetado completamente 

quando retirar o lote de aves. 
 

 + Senso de Higiene: embora a área de 
atividades de rotina fique anexa, 
no mesmo galpão do local de 
criação de aves, é preciso mantê-
la em condições apresentáveis, 
com mobiliário necessário limpo 
e organizado, livre de excesso de 
poeira. A higiene com a roupa 
pessoal também é indispensável.
Nesta fase, também ocorre 
a manutenção da limpeza e 
da ordenação do ambiente. É 
importante frisar, ainda, a questão 
de bem-estar do funcionário 
que trabalha em um ambiente 
organizado e limpo, o que reflete 
no asseio e organização pessoal. 
 

 + Senso de Disciplina: o funcionário 
que realiza as atividades de rotina 
no aviário deve desenvolver 
o senso de responsabilidade 
pela manutenção da ordem no 
ambiente. Para que isso ocorra, é 
preciso abandonar velhos hábitos, 
como a passagem pelo pedilúvio 
na entrada no aviário. 

As ações do Programa 5S são 
relativamente simples de serem 
implantadas nas dependências 
dos aviários, áreas de serviços 
ou escritórios, mas exigem 
conscientização e responsabilidade, 
por isso o fator humano é ponto-
chave no sucesso da implantação do 
programa. 

O Programa 5S é uma ferramenta 
que ajuda toda a cadeia avícola no 
processo de produção e é importante 
é lembrar que a criação de frangos 
está no processo de produção de 
alimentos. Assim, são necessários 
cuidados para evitar problemas 
mais sérios com doenças que podem 
afetar as aves, comprometer os 
resultados e a rentabilidade da 
granja.
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Doenças respiratórias: cuidados 
para não perder o rebanho
Texto: Guilherme Klein - Médico Veterinário 

O confinamento é um local favorável para surgirem 
doenças respiratórias no gado de corte ou de leite. 
Quando os animais chegam, estão estressados em função 
da lotação, das diferentes espécies, do transporte pro 
longo tempo e ainda estão exposto a um material líquido 
infeccioso no ar que pode vir do ambiente externo ou da 
própria respiração dos animais. 

Todos esses fatores contribuem para o surgimento 
de doeças resporatórias e uma das principais é a 
pneumonia, que pode ser crônica ou aguda e está 
presente na maioria dos confinamento brasileiros, 
podendo levar os animais à morte. 

Um estudo recente de nutricionistas do Brasil sobre a 
DRB - Doença Respiratória Bovina - demonstrou que as 
infecções respiratórias são o principal desafio para os 
confinamentos. Os resultados nos gráficos 1 e 2 mostram 
o problema respiratório à frente da Acidose – que é a 
queda do PH do animal - e da Laminite, uma inflamação 
aguda nas estruturas sensíveis da parede do casco. 

 Os gráficos correspondem às enfermidades nos 
confinamentos do Brasil com alguma variação na 
porcentagem e constatam o distúrbio respiratório como 
a principal doença presente neste sistema de criação.

A incidência dos problemas respiratórios nos bovinos 
aparecem durante as três primeiras semanas no 
confinamento, conforme mostra o terceiro gráfico.

Mesmo a DRB sendo uma doença viral/bacteriana, ela 
deve ser encarada como um problema que possuí várias 
características, diversas causas e muitos impactos na 
produção, além de envolver uma complexa interação 
entre agentes infecciosos, o ambiente e o estresse animal.

A pneumonia está associada à infecção prévia 
por diferentes causas, principalmente bactérias e 
micoplasmas que por associação do agente pré-existente 
no animal e o estresse de alguma situação podem 
desencadear as respectivas enfermidades. O mycoplasma 
díspar, M. bovis, M. mycoides, Ureaplasmadiversum, 
Pasteurellahaemolytica (Mannheimiahaemolytica), 
P. multocida, Haemophilussomnus, vírus sincicial 
respiratório, vírus da parainfluenza 3 e herpesvirus 
bovino 1 são os principais microrganismos encontrados, 
muitas vezes simultaneamente.

%

Gráfico 1: Porcentagem de afecções em confinamentos.

Gráfico2: apresenta os problemas sanitários em confinamentos 

brasileiros.

Gráfico 3:Incidência das DRB no período de confinamento.
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A doença respiratória em animais confinados geralmente 
segue três etapas.

Os sintomas variam de leves sinais clínicos até a morte. 
No entanto, a DRB é frequentemente identificada pela 
ocorrência de depressão, perda de apetite, corrimento 
nasal e ocular, letargia, dificuldades respiratórias, 
febre, ou qualquer combinação destes. Animais com 
temperatura retal igual ou acima de 39.7°C geralmente 
são considerados mórbidos e devem ser tratados.

Os animais infectados apresentam piora na conversão 
alimentar, diminuição do ganho de peso e têm seu 
desenvolvimento prejudicado, o que pode inviabilizar 
a permanência destes animais no sistema. Algumas 
doenças podem predispor a redução de 60g até 200g 
por boi/dia e é possível que em alguns casos as perdas 
cheguem a ser maiores que estas.

Sem o tratamento rápido e adequado, a doença pode 
evoluir e levar os animais a morte, causando um grande 
prejuízo aos produtores Para salvar os animais, o 
tratamento deve ser realizado assim que apareçam os 
primeiros sinais, pois quanto antes é realizado, menor 
é o impacto pulmonar e mais rápida a recuperação do 
animal.

A prevenção é um fator primordial para o sucesso dos 
confinamentos. O recomendado é reduzir a poeira, 
trabalhar com uma lotação adequada, adquirir animais 
de procedência conhecida, minimizar estresse no 
transporte e nos manejos com os animais. A vacinação 
é de extrema importância, pois evita as perdas de 
desempenho, aumenta o peso no momento do abate, 
reduz os gastos com tratamentos e evita a mortalidade 
dos animais.

Recentemente, os pecuaristas estão optando pela adoção 
de práticas metafiláticas como ferramenta auxiliar na 
prevenção dos distúrbios respiratórios dos bovinos. A 
metafilaxia consiste na administração de antibióticos 
em animais expostos a um alto desafio e age prevenindo 

com maior eficiência o desenvolvimento das desordens 
respiratórias nos bovinos na entrada dos confinamentos. 
Dentre alguns antimicrobianos de escolha para a 
metafilaxia nos animais, a tildipirosina tem mostrado 
eficácia superior quando se pensa em rapidez de ação e 
persistência no tecido pulmonar e fluido bronquial.

A equipe da Beefpoint realizou uma simulação em um 
confinamento de 10 mil cabeças em um período de 100 
dias. Segundo dados da BM&F Bovespa, o prejuízo médio 
foi de R$54.888,04.

Perdas econômicas X enfermidades respiratórias e 
metabólicas.
 
Simulação de perdas causadas por doenças em 10.000 
bovinos confinados por 100 dias.

Quando analisamos os dados desta tabela, vemos 
que houve perda de 5 a 20 quilogramas de peso 
vivo no período de confinamento, causado pelas 
broncopneumonias, em uma frequência de 8,3% dos 
animais confinados.

Ao transferir este dado para uma realidade de 300 
animais confinados, 25 animais (8,3%) estão sujeitos ao 
desenvolvimento da doença respiratória, podendo somar 
perdas de 125 Kg a 500 Kg de peso vivo.  Com a arroba 
cotada a R$ 142,95 pela BM&F Bovespa no dia 23 de 
julho de 2015, então, este confinamento hipotético com 
24 animais acometidos por broncopneumonia em um 
universo de 300 animais, estaria acarretando em“perdas’’ 
de R$ 595,62 a R$ 2.382,50. 

Considerando que neste confinamento a diária do 
animal alojado gira em torno de R$ 5,00 e calculando a 
alimentação e a mãodeobra, e, que este animal acometido 
permaneça por mais 20 dias no confinamento em 
decorrência da doença, então, estes animais doentes 
somariam perdas ‘’ocultas’’ de R$ 3.095,62 a R$ 4.882,50, 
sem contabilizar o gasto com os medicamentos dos 
animais tratados. E então? O quanto vale prevenir?

1ª etapa: os fatores de estresse ocasionam uma queda dos 

mecanismos de defesa pulmonar, imunodepressão;

2ª etapa: o status de imunodepressão do bovino possibilita 

a proliferação de agentes primários, causando problemas 

respiratórios, como uma pneumonia leve;

3ª etapa: com a proliferação dos agentes, as células 

epiteliais do aparelho respiratório superior são danificadas 

e, consequentemente, o animal fica exposto a infecções 

bacterianas secundárias, as bactérias oportunistas, elevando 

ainda mais a gravidade da pneumonia, pois o agente 

bacteriano pode atingir os pulmões.

Doenças Ruminite
Abscessos 
hepáticos

Broncopneumonias

Índice de ocorrência (%) 8,3 3,3 8,3

Nº de animais acometidos 830 330 830

Perda de peso cab/peíodo 6 kg 13,3 kg 5 a 20 kg

Perda de peso total/período 4.980 kg 4.389 kg 4.150 a 16.600 kg

Perdas em  kg no período 13.519 a 25.969 kg

Perdas em @ no período 450,63 a 865,63 @

Prejuízo econômico R$ 32.582,54 a R$ 72.193,54



REVISTA COOPAVEL 13

EDITORIALSuinoCultura

O consumo da carne suína no Brasil 
está em alta, mas não foi sempre 
assim. Este aumento se deve a 
uma série de fatores e de trabalhos 
de conscientização tanto dos 
consumidores como dos próprios 
produtores rurais. 

No ano de 2009, depois de um 
estudo realizado por uma empresa 
contratada pela ABCS – Associação 
Brasileira de Criadores de Suínos, em 
parceria com o SEBRAE, teve início 
uma campanha de incentivo ao 
consumo da carne suína (“Um novo 
olhar sobre a carne suína”.). Desde 
então várias ações estão sendo 
realizadas para o fortalecimento da 
suinocultura brasileira. 

O trabalho é completo. Começa na 
propriedade com a criação de um 
manual de boas práticas, que foi 
desenvolvido para atender, inclusive, 
as exigências do padrão do mercado 
externo. O produtor pode ter acesso 
gratuito ao Manual de Boas Práticas, 
através do site da associação: www.
abcs.org.br/manualdeboaspraticas. 
O material apresenta itens como um 
panorama sobre a cadeia produtiva 
do suíno, planejamento, gestão, 
biossegurança, manejo, alimentação 
e gestão ambiental.

Hoje, a carne suína ocupa o terceiro 
lugar na preferência do brasileiro 
e vem conquistando cada vez 
mais o seu lugar no mercado. As 
perspectivas para a carne suína 
brasileira em 2015 são positivas, 
principalmente em relação às 
exportações, com a possibilidade 
de abertura de novos mercados 
– como México, Coreia do Sul e 
Colômbia -, além da oportunidade 
de consolidação em outros pouco 
explorados, como Japão. Com 
o cenário global oportuno e o 
crescimento da demanda interna, a 
produção nacional deve apresentar 
um crescimento de 3,5%. No mercado 

doméstico, a expectativa é de que 
o crescimento no consumo de 
processados e de cortes especiais 
seja maior do que o de carne in 
natura, o que favorecerá as empresas 
com foco em produtos de maior 
valor agregado.

Com a iniciativa da campanha, o 
mercado interno tem olhado de 
maneira diferente para a carne. 
Segundo o médico nutrólogo 
Maximo Asinelli, as características 
físicas e químicas da carne suína 
são imensas: “Além de ser saudável, 
sua maciez e sabor são agradáveis, 
fatores que tornam a carne bem 
aceita pelos consumidores”. Ele 
completa: “a carne suína possui 
adequado teor de proteínas (19 
a 20% na carne magra) com boa 
combinação de aminoácidos 
essenciais, apresentados em forma 
biologicamente disponível. Também 
é uma excelente fonte de vitaminas 
do complexo B, principalmente de 
Tiamina (B1), Riboflavina (B2) e 
Cobalamina (B12)”.

Mesmo com todos estes fatores 
favoráveis, é importante explicar 
para o consumidor qual a função de 
cada item. A Tiamina, por exemplo, 
é importante para o metabolismo 
das gorduras, carboidratos e 

proteínas, além de ser essencial ao 
Sistema Nervoso Central - devido 
a isto é conhecida como vitamina 
antineurítica.

Já a Riboflavina – só encontrada 
em quantidade significativa na 
carne suína e no leite – é essencial 
para a formação de células 
vermelhas do sangue, para a 
ocorrência da neoglicogênese e  
regulação das enzimas tiroideanas. 
A riboflavina combina-se com 
o ácido fosfórico nos tecidos, 
fazendo parte de duas coenzimas: 
a flavinamononucleotídio e a 
flavina adenina dinucleotíeo. Essas 
enzimas participam dos processos 
de oxirredução nas células e, como 
enzimas desidrogenases, catalisam 
o primeiro passo na oxidação de 
intermediários do metabolismo dos 
ácidos graxos e da glicose. Também 
estão envolvidas na ativação da 
vitamina B6.

A Cobalamina (B12) é importante 
no metabolismo dos ácidos 
nucléicos e essencial para o 
funcionamento de todas as células 
do organismo, especialmente 
no trato gastrointestinal, tecido 
nervoso e medula óssea. Atua 
também na maturação das células 
sanguíneas vermelhas e na formação 

Um novo olhar sobre a carne suína
Você sabia que ela é uma fonte de vitaminas do complexo B?
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da bainha de mielina. Está envolvida 
no metabolismo das gorduras, 
proteínas e carboidratos e também 
do ácido fólico.

A carne suína também se destaca 
pelo seu conteúdo de cálcio, fósforo 
e principalmente potássio, que tem 
importante função na normalidade 
da pressão sanguínea. E como 
se sabe, a hipertensão tem alta 
prevalência na população humana. 
As principais indicações nutricionais 
para controlá-la são as de diminuir o 
sódio e aumentar o potássio.

Outro mineral importante da carne 
suína é o ferro, que é bio-disponível 
e rapidamente assimilado pelo 
organismo. A deficiência de ferro é 
especialmente sentida pelas crianças 
e mulheres, público-alvo da anemia.

Ao consumir 85 gramas de carne 
suína, um indivíduo atende aos 

seguintes percentuais de suas 
necessidades diárias de nutrientes: 
53% de tiamina (B1), 33% cobalamina 
(B12), 22% de fósforo, 20% de niacina 
(B3),19% de riboflavina (B2), 18% de 
piridoxina (B6),15% do zinco 15% do 
zinco 11% do potássio, 7 % do ferro e 
6% do magnésio.

Este ano, através de um projeto do 
Sebrae que está incentivando os 
pequenos negócios, os empresários 
do setor de suínos podem se 
cadastrar no projeto. Produtores do 
setor de suínos com faturamento 
de até R$ 3,6 milhões ao ano, 
podem participar do Compre do 
Pequeno Negócio, criado pelo 
Sebrae Nacional. A informação é da 
Associação Brasileira dos Criadores 
de Suínos, que está apoiando e 
incentivando o projeto do Sebrae. 

Interessados em ter suas 
informações divulgadas no site do 

projeto podem realizar o cadastro 
clicando no link “Sou dono de um 
pequeno negócio” através do site 
www.compredopequeno.com.br e 
preencher um formulário com os 
dados básicos do empreendimento.

O presidente da ABCS, Marcelo 
Lopes, acredita que o movimento 
trará bons resultados para o 
mercado brasileiro. “O Sebrae é 
um parceiro valoroso que sempre 
busca desenvolvimento da economia 
brasileira por meio dos pequenos 
negócios. O movimento veio 
somar mais força a este público, 
responsável por grande parte da 
nossa economia”, afirmou.

Estas ações são um grande avanço 
para a evolução da suinocultura 
brasileira. O aumento do consumo 
de carne suína é comprovadamente 
benéfico tanto para a economia 
quanto para a saúde humana.

calcário de conchas

www.cysy.com.br

Plante com tecnologia
Colha resultados
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No difícil momento pelo qual passa o Brasil, com 
séria crise política e econômica, a agropecuária e o 
agronegócio não passaram incólumes. O setor tem sido a 
alavanca da economia brasileira: representa 23% do PIB 
nacional, gera 30% do total dos empregos e respondeu 
no ano passado por 43% do valor das exportações do 
país. Mas o saldo comercial internacional tem sido 
sistematicamente positivo e crescente, enquanto, os 
demais setores amargam pesados déficits. Só no ano 
passado o saldo do agronegócio superou 80 bilhões de 
dólares, enquanto os demais segmentos tiveram déficit 
de 83 bilhões de dólares. Boa parte dessa competitividade 
externa se deve ao fato do Brasil ter gerado, em seus 
órgãos de pesquisa federais, estaduais, municipais, 
públicos e privados, um conjunto de inovações 
tecnológicas que permitiu espetaculares aumentos de 
produtividade – e de modo sustentável. Os números são 
impressionantes: nos últimos 25 anos, a área plantada 
com grãos cresceu 50%, enquanto a produção saltou 
234%, o que nos levou a deixar de desmatar mais de 65 
milhões de hectares no período.

 Mas os efeitos da complicada situação em que 
estamos inseridos já podem ser sentidos para a próxima 
safra de verão. Embora os recursos anunciados no 
lançamento do Plano de Safra 2015/16 tenham sido 
muito satisfatórios, as taxas de juros a serem praticadas 
estão bem acima das do ano passado. Os recursos mais 
baratos oriundos dos depósitos à vista encolheram em 
função das finanças complicadas dos depositantes. O 
mix mais elevado dos juros se soma a outros custos de 
diferentes origens: insumos importados estão mais caros 
por causa da valorização do dólar e do aumento do custo 
da energia – incluindo aqui o diesel - devido a erros na 
política federal para o setor. Além disso, os preços das 
commodities estão caindo em dólar. Tudo isso indica 
que 2016 será um ano de margens menores, salvo se a 
variação cambial for tão violenta que cada dólar venha 
a valer mais de R$4,00. No entanto, até isso seria ruim 
para o país por causa da espiral inflacionária, de modo 
que os produtores estão colocando as barbas de molho, 
segurando e cortando custos de todas as maneiras 
possíveis.

 Por outro lado, é cada dia mais evidente - e isso 
está na cabeça dos melhores agropecuaristas - que a 
única maneira de sobreviver na economia globalizada 
é sendo competitivo. E só pode ser competitivo quem 

tiver alta produtividade, acima da média nacional. Isso 
depende, essencialmente, do uso da melhor tecnologia 
e das boas práticas agrícolas. Em outras palavras, ou se 
usa nova tecnologia ou se caminha para a exclusão da 
atividade. Por isso o crédito rural em volume, custo e 
tempestividade é fundamental. Com ele, pode-se acessar 
a tecnologia adequada. 

 E por isso também é tão importante o Show 
Rural Coopavel. Ali está uma notável vitrine da mais 
moderna e melhor tecnologia agropecuária disponível 
no mundo contemporâneo. Ali se conhece o que há de 
mais relevante em inovação para o campo - e ainda mais 
com visão de sustentabilidade. O mundo exige isso dos 
produtores rurais: produzir o máximo por hectare sem 
destruir recursos naturais e isso só é possível com a 
melhor tecnologia - e ela está espetacularmente exibida 
em Cascavel, no Show Rural. A receita para a renda e o 
progresso está lá.

Roberto é coordenador do Centro de Agronegócio da FGV 
e Embaixador Especial da FAO para as Cooperativas

A IMPORTÂNCIA 
DO SHOW RURAL 
COOPAVEL
Por Roberto Rodrigues 
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Preparada para um 
futuro agroindustrial
Com planejamento de investimentos a médio e longo prazo, Coopavel mantém crescimento sustentável em 
busca de desenvolvimento industrial.

Fundada por 41 produtores rurais 
no dia 15 de dezembro de 1970, na 
cidade de Cascavel, Oeste do Paraná, 
a Coopavel nasceu com o objetivo 
de distribuir insumos e armazenar 
a produção de grãos de seus 
associados. Com o passar dos anos, a 
pequena cooperativa transformou-
se em uma das 20 maiores empresas 
do agronegócio brasileiro (Revista 
Exame) e na maior empresa do 
munícipio, atualmente com 4.648 
associados e 5.191 colaboradores 
diretos.

 Mais uma mostra desse constante 
crescimento aconteceu no início 
do mês de outubro de 2015, quando 
foi realizado o 1º Sul For Export, 
na cidade de Florianópolis (SC). A 
iniciativa, do Instituto e Revista 

Amanhã, FIESC, FIEP e FIERGS, 
visa homenagear os maiores 
exportadores da região sul no ano 
de 2014 e destacar os melhores 
desempenhos de 2012 a 2014.

O evento reuniu um seleto 
grupo de especialistas do setor 
produtivo e de autoridades com 
o objetivo de identificar soluções 
para impulsionar os números no 
segmento, vencendo as barreiras 
que o setor produtivo enfrenta e 
mostrando novas oportunidades.

Ao final da noite foi realizada 
a cerimonia de premiação dos 
destaques do ano, que revelou a 
Coopavel na 4ª posição do ranking 
de crescimento de exportação 
entre as empresas do sul, com um 

crescimento de 73%. A cooperativa 
também figurou na 51ª posição do 
ranking de maiores exportadores do 
Sul do Brasil, chegando a US$ 133 
milhões em 2014.

Grande parte desse número deve-
se ao processo de industrialização 
iniciado pela Coopavel nos últimos 
anos, principalmente com o 
frigorífico de aves que responde 
por 66% do total de exportações em 
2014. Em 1995 iniciou o abate de 
frango e, desde então, a consolidação 
da cooperativa no mercado da 
avicultura é crescente assim como 
a ampliação e os investimentos no 
setor. A planta frigorífica, que tinha 
capacidade de abate de 44 mil aves/
dia e nos últimos anos foi ampliada 
para o abate de 200 mil aves, está 
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em processo de ampliação e  com 
investimentos de R$ 30 milhões 
passará a abater 300 mil aves/dia até 
dezembro de 2016.

Desde o início, o principal objetivo 
era atender a demanda crescente 
do mercado externo e em 1996 
isso começou a ser alcançado 
com a primeira exportação para o 
continente asiático. Este primeiro 
contato mantem-se até hoje, baseado 
em uma sólida parceria comercial de 
quase 20 anos.

Para que esse crescimento fosse 
possível, a Coopavel investiu em 
diversas estruturas de apoio ao 
frigorífico. O primeiro investimento 
foi no matrizeiro próprio, que 
começou a operar em 1999 e hoje 
conta com 240 mil fêmeas alojadas. 
Já em 2014 iniciaram as atividades 
de outros dois matrizeiros, com 
investimentos de mais de R$ 50 
milhões, sendo um localizado na 
cidade de Santa Tereza do Oeste e 
outro em Lindoeste. A capacidade 
de alojamento é de 360.000 
matrizes fêmeas. E vem mais por 
aí, a cooperativa pretende ampliar 
para 800 o número de aviários até 

dezembro de 2016, um crescimento 
de quase 40% quando comparado 
com o ano anterior.

Outra estrutura importante, foi 
construída em 2004. A Coopavel 
investiu na construção de um 
incubatório próprio com 5.072,3 
m² e 42 máquinas incubadoras que 
possuem capacidade para chocar 7,5 
milhões de ovos por mês. O objetivo 
de todos esses investimentos é 

pensar na cadeia produtiva como um 
todo, do início ao fim do processo, 
garantindo assim um alto padrão de 
qualidade.

Área indústrial

4º lugar:  Crescimento em 

exportação.

51º lugar:  Maior exportadora.
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Investimentos ultrapassam R$ 400 milhões

Em um período de recessão onde o país e as empresas 
recuam com novos investimentos, a Coopavel, através do 
seu planejamento a longo prazo, mantém-se firme em 
busca de seus objetivos e metas. Com isso a cooperativa 
proporciona um aumento na geração de negócios, 
possibilitando ao produtor rural ampliar os seus 
rendimentos e fortalecer a comunidade onde ele está 
inserido.

Entre 2011 e 2016 serão investidos mais de 400 milhões 
de reais. Deste total, R$ 90 milhões foram só em 2014, na 
construção de novas filiais e ampliações nos municípios 
de Braganey, São João do Oeste, Rio da Paz e Capitão 
Leônidas Marques, além da modernização do Parque 
Industrial e um novo Matrizeiro avícola em Santa Tereza 
do Oeste. Já no ano que vem, a armazenagem de grãos 
terá capacidade de 900 mil toneladas nas 26 filiais, um 
crescimento de quase 30%. 

Não são só nas estruturas físicas e nas máquinas que 
a cooperativa investe. O corpo técnico agrícola das 
filias vive constante crescimento e aprimoramento, 
possibilitando aos seus associados atendimento 
agronômico nas 26 filiais. São 60 agrônomos 
devidamente treinados para oferecer conhecimentos 
em fertilidade dos solos, nutrição de plantas, 
direcionamentos para produção de culturas e no manejo 
adequado para cada região específica.

Prova dessa evolução constante, são os recentes 
investimentos em agricultura de precisão e manejo de 
lavouras, que beneficia o produtor diminuindo seus 
custos e melhorando a relação da agricultura com o meio 
ambiente.

Implantada na Coopavel em 2013, a agricultura de 
precisão leva em consideração diversos elementos em 
suas análises, como a formação variada dos tipos de solo 
em cada região, o clima, o relevo, as rochas, a radiação, o 
vento, a composição atmosférica e precipitação pluvial. 

Todas essas questões influenciam diretamente no 
crescimento e desenvolvimento das plantas e, por esses 
fatores, que o solo pode apresentar fertilidade variável 
dentro de uma mesma propriedade.

Novas industrias movimentam a cadeia produtiva

Além das ampliações, reformas e compras de novos 
equipamentos a Coopavel também investiu nos últimos 
anos em 3 grandes novas industrias, o Moinho de Trigo, a 
Indústria de Fertilizantes e a Indústria de Rações.

No Moinho de Trigo inaugurado em 2012, foram R$ 55 
milhões em investimentos nas mais modernas máquinas 
de moagem, tornando-o um dos mais modernos e 
inovadores da América Latina. Sua inauguração 
preencheu uma lacuna existente na cooperativa que 
agora industrializa toda a produção recebida de seus 
associados e contribui para o aumento da área plantada 
na região, com a garantia de compra pela cooperativa 
e o desenvolvimento de novas tecnologias na lavoura 
com o objetivo de aumentar a produtividade de maneira 
sustentável.

Essa preocupação com as lacunas da cadeia produtiva 
agropecuária fez com que a Coopavel investisse também 
em uma nova e moderna fábrica de rações, já preparando 
terreno para o aumento na produção de carnes recebida 
pelos seus frigoríficos. Hoje a capacidade de produção 
das três fábricas juntas chega a 500 mil toneladas/ano e a 
previsão de produção é de 400 mil toneladas até o final o 
final de 2015, um aumento de mais de 20% em 5 anos.

Ampliação 
unidade Braganey

Investimentos (*Estimativa).



REVISTA COOPAVEL 19

EDITORIALMatéria de Capa

www.yamadiesel.com.br
Capital e Campo Gerais (41)3555-3723 | Oeste e Sudoeste (45)3096-0900 | Santa Catarina (47)3373-0440

com nota 
fiscal direto 
de fábrica36x*

Conheça a  nossa 
linha de máquinasChega de ficar sem 

energia. Instale um 
grupo gerador         
Yanmar                      .

48x*
no cartão  BNDES

Era então necessário aumentar 
a produtividade de grãos para 
abastecer as novas fábricas de 
ração, por isso eram necessários 
novos insumos que possibilitassem 
alcançar novos números. Em 2008 
foi dado um importante passo nessa 
direção com a construção da nova 
indústria de fertilizantes, com 20 
milhões em investimentos a fábrica 
possibilitou a melhoria significativa 
na qualidade dos produtos e também 
a criação de novas marcas próprias 
de fertilizantes como o Premium e a 
Ureia Super.

Todos esses investimentos em 
pessoal e em novas tecnologias 
garantem o crescimento sustentável 
da Coopavel na busca por aprimorar 
seus produtos e aumentar suas 
vendas sem nunca esquecer da sua 
razão de existir, seus associados.

 

Incubatório 
Coopavel
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Dilvo Grolli fala sobre o momento de crise 
e oportunidades do agronegócio

Com boas espectativas na safra 
de grãos mesmo em um momento 
de crise, o país busca na força do 
agronegócio soluções que possam 
aumentar as exportações e indicar 
uma saída viável para a volta 
do crescimento sustentável da 
economia. Confira a entrevista de 
Dilvo Grolli concedida a Revista 
Coopavel.

Revista Coopavel – Muito se fala em 
crise, qual é a sua estratégia para 
isolar o pessimismo nacional?

DILVO GROLLI – O momento 
da economia brasileira é muito 
delicado, com o Governo com 
excesso de funcionários e um 
atendimento precário na área de 
saúde, educação e segurança pública, 
onde as receitas não são suficientes 
para as despesas, agravada pela de 
falta de infraestrutura e desrespeito 
ao legítimo direito de propriedade. 
Esta situação está complicando toda 
a nação brasileira e vai perdurar até 
2018, com aumento de desemprego, 
aumento de inflação, falta de crédito 
e juros exorbitantes. As Cooperativas 
e os Produtores Rurais precisam de 
paciência, rígido controle financeiro 
e muita cautela nos investimentos, 
pois os próximos anos, serão de 
recessão, com margens de lucro 
diminuído significativamente 
por um longo período e cautela 
em todos os negócios de acordo 
com as possibilidades econômicas 
de cada pessoa, tendo como 
objetivo preservar o patrimônio. 
Os Brasileiros precisam de muita 
consciência e responsabilidade nas 
escolhas dos futuros governantes, 
porque o caminho escolhido pelo 
atual Governo de implantar o 
socialismo já levou muitas nações  ao 

caos e a população a miséria, onde a 
distribuição de bens desenvolve uma 
falsa sensação de bem estar. 

RC – Qual o papel do Agronegócio 
no cenário da economia brasileira e 
mundial? 

GROLLI – O Brasil é o quarto 
Produtor Mundial de Grãos e de 
Carne, ficando atrás dos USA, 
China e Índia, mas somos o país que 
mais tem potencial para crescer. 
O mundo vai precisar dobrar a 
produção de alimentos até 2050 e o 
Agronegócio Brasileiro tem a grande 
oportunidade de crescimento sendo 
a única atividade econômica capaz 
de alavancar o desenvolvimento 
para o Brasil nos próximos anos. 
O fortalecimento do Agronegócio 
Brasileiro é o caminho que o 
Brasil tem para sair da crise, cujo 
potencial é excelente. O que falta é 
uma visão estratégica para acelerar 
o crescimento do Agronegócio. Os 
volumes de produção brasileira de 
210 milhões de toneladas de Grãos 
e de 28 milhões de toneladas de 
Carne de Frango, Bovina, Suína, 

Peixe e outros produtos. O Brasil 
tem condições de aumentar para 
600 milhões de toneladas de Grãos 
e 100 milhões de toneladas de 
Carne, com crescimento de mais de 
200% até 2050 e demanda mundial 
será de 4,5 bilhões de toneladas de 
Grãos e 1,0 bilhão de toneladas de 
Carne. O Agronegócio Brasileiro 
é de fundamental relevância para 
garantir a segurança alimentar para 
o mundo. 

RC – Qual a sua expectativa para 
Safra 2015/2016?

GROLLI – A Safra Brasileira 
2015/2016 será a maior da história, 
iremos superar os 215 milhões de 
toneladas de Grãos e 29 milhões 
de toneladas de Carnes. As 
produtividades da agricultura serão 
recordes e teremos uma grande 
melhora na qualidade das Carnes. 
A exportação brasileira em 2016 
irá superar a U$ 100 bilhões que 
irá amenizar a crise brasileira. Os 
preços serão regulares, alavancados 
pelo valor do dólar e a rentabilidade 
será de acordo com a produtividade 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke
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e do controle das despesas.

RC – Podemos superar as marcas 
previstas em produtividade?

GROLLI – A produtividade de Soja, 
Milho e Trigo do Oeste Paranaense 
é de 30% a 80% maior que a média 
brasileira e em todas as Safras as 
médias estão sendo superadas e 
com a previsão de clima favorável a 
produtividade continuará crescendo 
e superando todas as marcas 
anteriores. A Soja tem perspectiva de 
chegar de 80 a 100 sacas por hectare 
e o Milho de 200 sacas a 250 sacas 
por hectare, bem como, a Safra de 
Trigo 2015/2015 tivemos lavouras 
com produtividade acima de 80 
sacas por hectare. A produtividade 
não tem limite e a cada Safra 
batemos novo recorde.

RC –  A riqueza dos produtos do 
Agronegócio Brasileiro é evidente, 
muitos são exportados, o senhor 
acha que o Brasil possui condições e 
produtos para ampliar a exportação?

GROLLI – Em 2015 o Brasil vai 
exportar 55 milhões de toneladas 
de Soja, 30 milhões de toneladas de 
Milho e 6,5 milhões de toneladas 
de Carnes e acredito que temos 
condições de crescer 10% ao ano 
nas exportações de grãos e de 5% 
a 10-% nas exportações de Carnes 
nos próximos anos. A qualidade 
dos produtos do Agronegócio 
é boa e bem aceita pelos países 
importadores e por isso, estamos 
crescendo e vamos continuar 
crescendo.

RC –  Qual seria a estratégia para 
ampliar os negócios no mercado 
externo?

GROLLI – A estratégia para ampliar 
as nossas exportações é melhorar 
sempre a qualidade dos produtos 
agropecuários, aumentando o 
status sanitário, aumentando a 
rastreabilidade e monitoramento 
de toda a cadeia de produção, 
respeitando e preservando o Meio 
Ambiente.  A eficiência na produção 

e sustentabilidade continuará sendo 
a essência do Agronegócio Brasileiro, 
para conquistar maior espaço, com 
base em princípios fundamentais 
de transparências e respeito às 
exigências dos consumidores.

RC- Como surgiu a ideia do Show 
Rural Coopavel? Qual é o objetivo do 
evento?

GROLLI - A ideia do Show Rural 
Coopavel foi inspirada na Farm 
Progress Show dos Estados 
Unidos da América, onde as 
maiores empresas do mundo estão 
presentes mostrando tecnologias 
para melhorar a produtividade e 
oferecer alternativas de produção ao 
homem do campo, em um processo 
de educação para os Produtores 
Rurais compreenderem o que é 
Tecnologia e como usa-la. O arsenal 
de tecnologias apresentados na 
Farm Progress Show e o processo 
educacional do evento, foi 
pensado por mim e pelo senhor 
Rogério Rizzardi e trazido para o 
Brasil e colocado à disposição do 
Agronegócio Brasileiro no evento do 
Show Rural Coopavel. Não podíamos 
ter um Agronegócio grande e 
competitivo sem elevar a capacidade 
e o conhecimento dos Produtores 
Rurais num evento igual, ou melhor, 
do que aquele. Toda a ciência e 
inovação daquele grande evento 
podiam sair daquele local e ser 
transportadas para a Coopavel desde 
que tivéssemos coragem e espírito de 
enfrentar os obstáculos de quebra de 
paradigmas e buscar o crescimento 
dos produtores

RC – O senhor acredita que o Show 
Rural Coopavel é uma ferramenta 
para manter o desenvolvimento do 
Agronegócio?

GROLLI – O Show Rural Coopavel 
reúne as maiores Empresas 
de Tecnologias e os melhores 
profissionais do Agronegócio. Por 
isso, é considerado um dos grandes 
eventos do Agronegócio Mundial, 
expresso no grande número de 
visitantes que até no ano de 2015 

foram de 3 milhões de pessoas.  As 
empresas que participam do Show 
Rural Coopavel colocam para os 
Produtores Rurais o mais alto 
nível tecnológico e de inovações. 
As ascensões dessas ferramentas 
promoveram um aumento de 
produtividade de mais de 100% 
nas lavouras.  O que mais vale 
para as empresas de tecnologias é 
maximizar a quantidade de conexões 
com os clientes, disponibilizando 
bens e conhecimentos, e isto, mudou 
a mentalidade do Produtor Rural, 
particularmente para o uso intensivo 
de tecnologias. O evento em cada 
edição está mais estruturado para 
melhor orientar os Produtores 
para o médio e longo prazo, numa, 
visão estratégica das necessidades 
mundiais de alimentos e com 
inovações e novos conhecimentos 
para fortalecimento do Agronegócio 
e a conexão entre a ciência e os 
Produtores Rurais e o modelo 
inovador do Show Rural Coopavel 
já foi replicado em muitos lugares 
da América do Sul pela grandeza e 
pelos resultados excepcionais para 
os Produtores Rurais.

RC – Qual é o maior legado do Show 
Rural Coopavel?

GROLLI – Em primeiro lugar, 
acreditamos que a dificuldade para 
construir algo bom e algo excelente 
é a mesma. O maior indicativo do 
evento é a mudança da mentalidade 
dos Produtores Rurais que  aderiram 
às descobertas das pesquisas para 
aumentar a eficiência. O aumento 
da produtividade e o sucesso dos 
Produtores Rurais desenvolveu uma 
cultura forte e disciplinada para 
o uso constante de tecnologias de 
última geração. À medida que os 
resultados do Show Rural Coopavel 
foram aparecendo passou de 110 
visitantes em 1989 para 230 mil 
em 2015 na 27ª Edição e que nunca 
perdeu a característica principal de 
compartilhar tecnologias mundiais 
com os Agricultores e Pecuaristas.
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Dilvo Grolli recebe em Cascavel o Ex-
ministro do STF, Joaquim Barbosa

O diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli e o 
presidente da ACIC Alci Rotta Júnior receberam no 
último mês de setembro o ex-ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Joaquim Barbosa. 

O ex-ministro esteve em Cascavel (PR) para apresentar a 
palestra de abertura da oitava edição do evento Conexão 
Empresarial ACIC.

Na oportunidade, Barbosa se reuniu com alguns 
empresários da cidade e com diretores da ACIC para 
entender e conhecer um pouco da economia do 
município. No período da noite, aproximadamente 900 
pessoas estiveram no Teatro Municipal de Cascavel para 
ouvir o ex-ministro, que falou por cerda de 60 minutos e 
respondeu a perguntas da plateia. 

Coopavel Participa do Programa Oeste em 
Desenvolvimento
 
A Coopavel assinou um termo de compromisso durante 
o Fórum de Desenvolvimento Econômico do Território 
do Oeste do Paraná, firmando uma parceria que tem 
como objetivo promover o desenvolvimento econômico 
do território Oeste do Paraná, por meio de sinergia das 
instituições e integração de iniciativas, projetos e ações. 

As dez principais cooperativas agropecuárias da 
região agora fazem parte do programa. Juntas, essas 
cooperativas representam 48% do Produto Interno Bruto 

(PIB) do cooperativismo paranaense e 50% dos postos de 
trabalho regional. Segundo pesquisa da Revista Exame, 
das 12 maiores cooperativas do Brasil, nove estão no 
Paraná e seis delas na região Oeste.

O diretor-presidente da Coopavel, DilvoGrolli, disse 
durante seu discurso que as cooperativas aderiram ao 
Programa por acreditar na proposta do Oeste em no que 
diz respeito ao desenvolvimento. “Hoje somos fortes, 
mas acredito que juntos poderemos ser ainda mais. 
Daqui para a frente, andaremos juntos e pensaremos em 
estratégias para fomentar ainda mais a economia deste 
território”, afirmou.

Segundo Grolli, as dez cooperativas do Oeste têm uma 
receita anual de R$ 50 bilhões, o que representa cerca de 
50% do faturamento de todas as cooperativas do Paraná. 
Essas associações reúnem 40 mil produtores e geram 35 
mil empregos diretos. 

O Programa Oeste em Desenvolvimento fez um 
diagnóstico econômico territorial para conhecer de perto 
a região, bem como suas dificuldades e potencialidades. 
As atividades são divididas em cinco bases: 
Infraestrutura e Logística, Pesquisa e Desenvolvimento, 
Crédito e Fomento, Capital Social e Cooperação, e 
Energias Limpas e renováveis.

Foto: Fábio Conterno
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O dia 15 de Outubro é marcado pelo Dia Internacional 
do Cooperativismo de Crédito, que, em 2015, apresenta 
uma reflexão sobre o tema: “Pessoas ajudando pessoas”. 
A expressão quer relembrar a importância de ajudar 
o próximo, reforçando os valores da cooperação, com 
destaque para a força da união e a inter-cooperação para 
o sistema. O foco é celebrar e relembrar os princípios que 
norteiam o cooperativismo. 

O tema é de interesse de todos os setores da sociedade 
e, recentemente, até o Papa Francisco pronunciou-se 
sobre o cooperativismo de crédito. Na ocasião, o líder da 
Igreja Católica pediu que os dirigentes e funcionários do 
Banco de Crédito Cooperativo de Roma “continuem a ser 
um motor” no desenvolvimento das comunidades mais 
carentes.

“O desafio mais importante é crescer e continuar a ser 
uma verdadeira cooperativa. Isso significa incentivar 
a participação ativa dos seus membros, fazer juntos e 
fazer pelos outros”, assinalou o Papa às sete mil pessoas 
presentes na Sala Paulo VI, local onde ele falou sobre o 
assunto.

O pontífice também defendeu uma gestão “sã e 
prudente”,que deve se aplicar para todos.  Ele destacou, 
ainda, que um banco é como um “artesanato delicado”, 
que exige grande rigor e que um banco cooperativo deve 
ter sempre algo mais: “Tentar humanizar a economia, 
combinar a eficiência com a solidariedade”.

Depois, o Papa destacou da Doutrina Social da Igreja a 
palavra “subsidiariedade” e recordou a sua importância, 
dando como exemplo a ação dos bancos cooperativos 
que a colocam em prática. “Os bancos têm enfrentado 
as dificuldades da crise com os seus meios, unindo 
forças, e não à custa de outros”, observou, incentivando 
a prosseguirem no caminho da integração dos bancos 
cooperativos, na Itália, porque a união faz a força e é 
preciso pensar grande, ampliar os horizontes.

O Papa Francisco manifestou aos dirigentes e 
funcionários do Banco de Crédito Cooperativo de Roma 
que este pode ser o núcleo no qual se pode construir 
uma grande rede para o nascimento a empresas que vão 
criar emprego. “Encorajo-vos a participar ativamente 

e generosamente na vida de todo o movimento 
cooperativo”, acrescentou, comentando saber que a 
ação da instituição estende-se a Lazio e Abruzzo onde 
podem exercer com fidelidade e criatividade a missão de 
cooperativas de crédito.

Na ocasião, ele também recordou sete incentivos que 
já partilhou em audiências anteriores com outras 
cooperativas, como continuarem a “ser um motor” que 
desenvolve a parte “mais fraca das comunidades locais 
e da sociedade civil”, tendo como foco os “jovens sem 
trabalho e que apostam na criação de novas empresas 
cooperativas”. Depois, pediu que os presentes fossem 
protagonistas em propor e implementar novas soluções 
de bem-estar, a partir do campo da saúde e que se 
preocupem com a relação entre a economia e justiça 
social tendo no centro sempre a pessoa e não o dinheiro.

O líder argentino solicitou que a vida familiar seja 
facilitada e incentivada e que proponham soluções para 
a gestão cooperativa, além da promoção da solidariedade 
e do uso social do dinheiro, como uma verdadeira 
cooperativa. Ele indicou que o resultado destes pontos é 
o crescimento de uma economia de honestidade porque 
a corrupção está em todo o lado. “Você está convidado 
não só para ser honesto, mas para difundir e consolidar a 
honestidade em todo o ambiente. Você está convidado a 
lutar contra a corrupção”, incentivou.

Por último, incentivou à participação ativa no processo 
de globalização afirmando que a globalização é 
solidariedade.

No contexto da audiência, o Papa, que já se encontrou 
com outras cooperativas, revelou que a Igreja conhece 
bem o valor das cooperativas, que têm na sua raiz 
sacerdotes, leigos e comunidades animadas pelo espírito 
de solidariedade cristã”. “Em documentos sociais da 
Igreja são frequentes as referências às cooperativas”, 
concluiu no discurso divulgado pela Sala de Imprensa da 
Santa Sé.

Fonte: Agência Ecclesia

Papa Francisco 
incentiva 
cooperativas 
a humanizar a 
economia
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.08.2015
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  172.342.592,74 
4.0.0.00.0 - paSSivo CirCulante/eXigÍvel a longo 
praZo

 121.629.472,17 

1.1.0.00.0 - diSponiBilidade   2.961.146,69 4.1.0.00.0 - depÓSitoS  95.655.434,32 

  110 - disponibilidade   2.961.146,69   411 - depósitos a vista  20.693.018,94 

1.1.3.00.0 tituloS e valoreS MoBiliárioS   78.200.325,83   414 - depósitos a prazo  74.962.415,38 

  131 - Carteira própria   78.200.325,83 4.1.5.00.0 - relaÇÕeS interdependenCiaS  503.150,77 

1.1.6.00.0 - operaÇÕeS de Crédito   90.566.164,46   451 - recursos em trânsito de terceiros  503.150,77 

  161 -  operações de Crédito Setor privado  92.851.055,67 4.1.6.00.0 - oBrig.por repaS. do paÍS-inStit.oFiCiaiS  17.179.190,65 

  169 -  operações de Crédito em liquidação  (2.284.891,21)   468 - Banco do Brasil  5.422.243,78 

1.1.8.00.0 - outroS CréditoS  120.998,26   470 - Caixa economica Federal  9.005.517,27 

  180 - diversos  120.998,26   472 - outras instituições  2.751.429,60 

1.1.9.00.0 - outroS valoreS e BenS  493.957,50 4.1.9.00.0 - outraS oBrigaÇÕeS  8.291.696,43 

  194 - outros valores e Bens  493.957,50   493 - Sociais e estatutárias  2.358.694,65 

1.1.0.00.0 - perManente  65.725,25   494 - Fiscais e previdenciárias  1.629.925,39 

  1.3.2.00.0 - iMoBiliZado de uSo  65.725,25   503 - diversas  4.303.076,39 

    324 - outras imobilizações de uso  529.758,48 6.1.0.00.0 - patriMÔnio lÍQuido  49.258.714,81 

    329 - (depreciações acumuladas)  (464.033,23)   611 - Capital Social  18.894.453,00 

  611 - (-) Capital a realizar  (6.605,00)

  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  1.520.131,01 

  7.1.0.00.0 - receitas operacionais  5.420.691,88 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (3.900.560,87)

total do ativo  172.408.317,99 total do paSSivo   172.408.317,99 

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 agosto 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 
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REVISTA COOPAVEL26

reCeitaS

INGREDIENTES
 + 1 ovo 
 + 1 Xícara de óleo
 + 1 Xícara de leite
 + 2 Xícaras de polvilho azedo
 + 1 pitada de sal 

 + MODO DE PREPARO
1. No liquidificador, junte o ovo, o óleo, 

o leite, o sal e o por último o polvilho 
azedo.

2. Bata todos os ingredientes, depois 
coloque a massa em forminhas 
untadas

3. Leve para assar em fogo alto, por 
aproximadamente 45 minutos.

INGREDIENTES
 + 600 g de batata
 + 100 g de manteiga
 + Sal a gosto
 + 600 g de filé suíno
 + Sal a gosto
 + Pimenta-do-reino a gosto
 + ½ xícara (chá) de óleo
 + ½ tablete de caldo de carne
 + 1 colher (sopa) de amido de milho
 + 1 xícara (chá) de água
 + 4 fatias finas de queijo parmesão

MODO DE PREPARO
1. Descasque as batatas, lave-as e corte-as 

em fatias finas.
2. Em um refratário monte camadas de 

batata e cubra-as com a manteiga
3. derretida. Faça isto até a borda e 

tempere com sal.
4. Leve ao fogo coberto com papel-alumínio 

por mais ou menos 1 hora.

5. Depois escorra a manteiga.
6. Tempere o filé suíno com sal e 

pimenta.
7. Em seguida refogue a carne numa 

panela com óleo quente até dourar.
8. Retire e reserve.
9. Na própria panela faça um molho 

com o caldo de carne, o amido de 
milho e a

10. água. Deixe engrossar e coloque sobre 
a carne.

11. Leve as fatias de parmesão ao fogo 
quente (200º C) e deixe corar. 

Rendimento 4 porções

Pão de queijo
 

Receita enviada por Rafaela Antonia Guth

Filé suíno saboroso

Se você tem uma receita deliciosa, envie 
para: imprensa@coopavel.com.br
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CHEGOU EXALT®, O NOVO INSETICIDA 
COM MECANISMO DE AÇÃO EXCLUSIVO 
DA DOW AGROSCIENCES

ACABE COM O COMPLEXO 
DE LAGARTAS NA SOJA 
COM UMA TACADA SÓ

Soy Solution
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•  Altíssimo efeito de choque

•  Maior velocidade de controle em 
relação às diamidas

• Não requer associação de ativos

•  Modo de ação exclusivo
Dow AgroSciences

• Amplo espectro de controle do  
complexo de lagartas
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