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O legado da Coopavel

A economia brasileira está vivendo uma fase 

de dificuldades com a queda de 3,5% a 4% do 

PIB neste ano de 2015 e deverá encolher 8% 

até 2017.

As cooperativas paranaenses estão com 

crescimento positivo de 12% e a Coopavel com 

crescimento de 16%, graças aos investimentos 

realizados nos últimos anos e a conquista de 

novos mercados.

O cenário brasileiro mostra que a 

instabilidade política, a falta de reformas 

econômicos e fiscais estão provocando um 

atraso na economia. O mundo está crescendo 

na faixa de 3,5% ao ano e muitos países com 

crescimento acima de 6%. 

As melhores chances de encurtar a crise estão 

no Cooperativismo e a Coopavel crescerá 

16% este ano de 2015 e 25% no ano de 2016, 

com investimentos de R$ 270 milhões em 

avicultura, suinocultura, ampliações e 

melhorias das filiais.

O crescimento forte da Coopavel está 

alicerçado no faturamento que em 1995 era de 

R$ 116 milhões e neste ano de 2015 será de R$ 

1.920 bilhões, um crescimento de 1.500% em 

vinte anos e para os próximos cinco anos, ou 

seja, em 2020 a expectativa de faturamento 

será de R$ 3,5 bilhões.

O mercado mundial necessita de alimentos, 

principalmente a China, a segunda economia 

mundial, que tem uma população de 1,3 

bilhões de pessoas e é altamente dependente 

de importação de alimentos.

A crise da economia brasileira passará, 

os governantes também passaram, mas a 

sociedade brasileira e os homens e mulheres 

de bem deste país estão mobilizados e 

preparados para não deixar o Brasil afundar.  

A crise amadurece a sociedade e nunca 

podemos perder a esperança na grandeza do 

país e nas oportunidades do Agronegócio.

O cooperativismo pode gerar prosperidade 

a sociedade pelo empreendedorismo e 

pela divisão de lucros e renda, desenvolver 

regiões, apesar da retração da economia. 

A participação das Cooperativas é muito 

forte no Brasil, principalmente no estado do 

Paraná, sendo responsáveis por 56% do valor 

da produção agropecuária e a Coopavel tem 

uma participação ainda maior de 60% na 

produção do Oeste do Paraná.

A coragem e audácia dos produtores rurais 

e colaboradores estão construindo uma 

cooperativa que é referência de luta e 

persistência que impulsiona a economia 

e tem como legado enfrentar a crise com 

crescimento.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Banco do Brasil reforça parceria no Show 
Rural Coopavel 2016

O Banco do Brasil estará presente no Show Rural Coopavel 2016, dentre 

as linhas de crédito e taxas especiais para o produtor rural, também 

vão trabalhar com os programas MORDERAGRO e a INOVAGRO. Na 

modalidade MODERAGRO, o produtor pode financiar entre outros itens 

a construção, instalação e modernização de benfeitorias, aquisição 

de equipamentos de uso geral, inclusos os para manejo e contenção 

dos animais e para a geração de energia alternativa à eletricidade 

convencional, além de outros investimentos necessários ao suprimento 

de água, alimentação e tratamento de dejetos relacionados às 

atividades que se dediquem à exploração de criação animal. Com juros 

efetivos de 8,75% ao ano e prazo de Até 120 meses, incluída a carência de 

até 36 meses.

No INOVAGRO pode ser financiado entre outros itens a automação, 

adequação e construção de instalações para os segmentos de 

avicultura, suinocultura e pecuária de leite, inclusive a aquisição 

integrada ou isolada de máquinas e equipamentos para essa finalidade, 

devendo o crédito ser concedido a beneficiário que atue na atividade há 

mais de um ano. A taxa efetiva de juros de 7,5% a.a. e o prazo de Até 10 

anos, incluídos até 3 anos de carência.

Valor de Mercado

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

média mensal, no mês de novembro de 2014 e um comparativo com 

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

teve quando se compara os anos de 2014 e 2015.

Pedágio do Paraná é reajustado novamente

Desde o dia 1 de dezembro/2015 o pedágio do Paraná, que já é um 

do mais altos do país, foi reajustado em média 10,28% nas 24 praças 

do estado. Confira os novos valores para automóveis de passeio e 

caminhão de 3 eixos na área de atuação da rodovia das cataratas.

A produtividade do Show Rural Coopavel

Se não fossem os ganhos de produtividade dos últimos 40 anos, o 

Brasil precisaria de quatros vezes mais áreas para colher as mesmas 

quantidades de grãos. 

O Show Rural Coopavel que existe a 28 anos contribui na soja, por 

exemplo, de 1 a 2 vez e no milho 2 a 3 vezes em ganho de produtividade. 

Custo de logística brasileiro

O produtor brasileiro de soja ou milho gasta U$ 90/ tonelada, quatro 

vezes mais que o agricultor da Argentino e o dos Estados Unidos, por 

conta da deficiência da logística nacional. E há 40 anos atrás o custo era 

de U$ 30/ tonelada. 

Economia Mundial e a Economia Brasileira

As perspectivas de crescimento da economia mundial para 2015 é de 

3,3% e para 2016 é 3,1% (FMI), o Brasil vai reduzir de 3% a 4% em 2015 e 

de 2% a 3% em 2016.

O que é o Tratado Transpacífico?

O acordo de parceria Transpacífico TPP - Trans-Pacific Partnership, 

que reúne 12 países a saber: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Cingapura, 

Estados Unidos, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru e 

Vietnã.  

É uma parceria que vai criar padrões próprios de investimento 

e comerciais entre esses países, inclusive na parte de exigências 

sanitárias, ambientais, sobre os direitos trabalhistas e de serviços 

entre os países membros. E o Brasil vai perder esses mercados para os 

produtos e serviços brasileiros. 

Rodovia das Cataratas Carros Caminhão 3 eixos

Praça São Miguel do Iguaçu R$ 14,10 R$ 37,50

Praça Céu Azul R$ 10,80 R$ 28,50

Praça Cascavel R$ 11,60 R$ 29,40

Praça Laranjeiras do Sul R$ 11,60 R$ 29,40

Praça Condói R$ 11,60 R$ 29,40

mercado - média mensal

Produtos Nov / 2014 Nov / 2015 Variação

Soja R$ 59,00 R$ 67,30 14% 

Milho R$ 19,93 R$ 24,11 21%

Trigo R$ 30,47 R$ 38,18 25%

Foto: 
Sérgio Sanderson
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As 12 lições do Papa Francisco

Desde sua eleição, o Papa Francisco ganhou muitos elogios dentro e fora 

da Igreja Católica. De fato, num momento em que os líderes mundiais 

geralmente se encontram meio sem rumo, ele mostrou o que um líder 

eficaz pode fazer. Ele revigorou uma organização sob ataque em várias 

frentes e ao fazê-lo inspirou muitos outros, incluindo aqueles sem ligações 

com a igreja. Além disso, ele tem feito isso enquanto abriu mão de grande 

parte da pompa e cerimônia associadas a seus predecessores e de fato a 

muitos outros líderes.

Abaixo, as 12 Lições de liderança do Papa Francisco, segundo o artigo da 

revista Forbes e o livro de Jeffrey Krames:

1.Liderar com humildade. O Papa Francisco acredita que a humildade 

é uma qualidade particularmente poderosa da liderança. Os líderes de 

negócios podem imitá-lo através de meios como abandonar o escritório 

de canto trocando por um cubículo ao lado de outros funcionários e 

eliminando gastos excessivos em almoços luxuosos e outras regalias 

corporativas.

2. Cheirar como seu rebanho. Esta é um preceito do Papa Francisco muito 

citado, que significa imergir em qualquer grupo que você está liderando. 

O Papa era conhecido como "O Bispo das favelas" no tempo que passou 

nos distritos mais pobres de Buenos Aires e os líderes empresariais 

podem aplicar o princípio Managing By Walking Around (administrar 

empregando parte do tempo ouvindo o staff) e gastando o tempo 

realmente para conhecer os funcionários.

3. Quem sou eu para julgar? Assim como o Papa Francisco diz, ele não 

vê seu papel de julgar ninguém diferente dos outros. Assim, os líderes de 

negócios deveriam - em vez de julgar os seus empregados - ouvi-los, avaliá-

los e se concentrar em seus pontos fortes.

4. Não Mudar - Reinventar.  O Papa Francis tem procurado conduzir a 

Igreja Católica afastada de sua fixação com a ideologia datada. Os líderes 

empresariais precisam fazer o mesmo, mantendo suas organizações 

relevantes, mantendo o bem maior ao se livrar de pessoas que não 

defendem os valores da empresa e com foco na redução da burocracia.

5. Faça da Inclusão uma prioridade. O Papa sublinhou a importância de um 

diálogo aberto e da comunicação; e na indústria líderes podem seguir uma 

linha semelhante, pela inclusão de funcionários na tomada de decisão.

6. Evite a mesquinhez. O Papa sempre deixou claro que ele não acha 

que pode conseguir tudo sozinho. Na verdade, ele tomou a medida sem 

precedentes, depois que foi eleito, de fazer as multidões se reunirem 

para cumprimentá-lo para orar por ele. Entre as maneiras que os 

líderes empresariais podem evitar a mesquinhez está a de olhar fora da 

organização para ver se as coisas podem ser feitas de forma diferente e 

buscar o aconselhamento de pessoas de fora, bem como assegurar que as 

pessoas em diferentes departamentos entendam a contribuição dos seus 

colegas de outros lugares.

7. Escolha o pragmatismo sobre a ideologia. Esta é talvez a lição mais 

estranha de ser adquirida a partir de um líder de igreja. Mas olhar para as 

coisas e decidir sobre o que fazer com os seus méritos individuais está no 

centro da abordagem do Papa. Para os empresários, isso significa abraçar 

o mundo real, em vez de lamentar o que passou e estar preparado para 

experimentar novas ideias e abordagens.

8. Empregar a ótica de Tomada de Decisão. Por toda a sua professada 

humildade e defesa dos necessitados, o Papa Francisco tornou-se um 

praticante de política organizacional. Ele sabe que, como os líderes 

decidem, é tão importante quanto o que eles decidem. Muitos líderes 

empresariais eficazes sabem disso também. O processo de tomada de 

decisão pode ser melhorado através desses meios: sempre dê prioridade às 

decisões das pessoas, não apresse as principais decisões e tome o cuidado 

de tomar decisões que promovam a estratégia do líder.

9. Comande sua empresa como um hospital de campanha. O Papa 

Francisco vê um papel fundamental para a Igreja Católica em "curar as 

feridas e aquecer os corações" dos fiéis. Este é um encapsulamento de 

sua crença de que a Igreja deve estar envolvida no âmago da questão de 

vida das pessoas. E os líderes empresariais podem seguir esse princípio 

assegurando que os funcionários gastem tempo na linha de frente - 

com clientes, potenciais clientes e fornecedores; encorajando gerentes 

para estar disponíveis para aqueles pelos quais são responsáveis; e 

descentralizando a tomada de decisões.

10. Viva na Fronteira.  O Papa Francisco exorta não apenas o seu clero, 

mas todas as pessoas para alargar as suas experiências gastando "tempo 

de caminhada na periferia"; assim, eles compreendem a realidade 

da vida de outras pessoas e assim evitam o risco de ser "ideólogos ou 

fundamentalistas abstratos". Os líderes empresariais precisam fazer o 

mesmo - e também devem incentivar seus funcionários a seguir o exemplo.

11. Confrontar a Adversidade de frente. O Papa Francisco passou por 

muitas lutas em seu caminho para chegar ao topo da sua igreja. Executivos, 

também, podem aprender a transformar a adversidade em uma vantagem. 

Fazer isso requer enfrentar as adversidades de cabeça erguida, em vez de 

fingir que não estão lá.

12. Preste atenção aos não-clientes. Desde o início do seu mandato, o Papa 

Francisco demonstrou uma vontade de ir além dos frequentadores da 

Igreja Católica. Como Krames escreve: "Ele quer aproximar as pessoas 

de Deus, independentemente da religião, raça e preferência sexual." 

Os líderes de negócios devem ter um objetivo similar. Sem esquecer os 

clientes existentes, devem chegar aos que estão fora - o que o pensador 

da administração Peter Drucker chama de não-clientes - a fim de serem 

bem-sucedidos. O Papa Francisco tem procurado fazer isso, se engajando 

na mídia social. Os líderes de negócios poderiam fazer pior do que seguir o 

exemplo.

Tradução: João Paulo Forni Fonte: http://www.comunicacaoecrise.com
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XIV Seminários das Filiais 2015 
Desafiando Limites!
O Papa Francisco instituiu o ano de 2016 

como o ano da Misericórdia, com a abertura 

oficial no mundo inteiro no dia 8 de dezembro 

de 2015, foi com esse espirito que iniciou o 

XIIII Seminário das Filiais 2015. Como nos 

anos anteriores, a Santa Missa foi celebrada 

pelo Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos 

Santos e Bispo Emérito Dom Lúcio Ignácio 

Baumgaertner.

Baseado no dia 12 de dezembro é comemorado 

o Dia da Padroeira da América Latina, Nossa 

Senhora de Guadalupe, Dom Mauro fez 

sua homília. Ele contou que nossa senhora 

apareceu para um jovem índio, que naquela 

época, os índios, eram um povo excluído e que 

ela é protetora dos humildes. “Nas pessoas 

simples é que vamos encontras as respostas 

para todos os nossos problemas, por isso, 

devemos ouvir com humildade cada um que 

nos fala. Que está aberto para ouvir, está 

aberto para aprender e ainda está aberto para 

ensinar. Quem pensa sempre igual não cresce, 

quando vivemos na sombra de alguém, não 

crescemos”, enfatizou em suas palavras Dom 

Mauro.

O Arcebispo afirmou ainda que a crise 

também ser para crescermos e ela só existe 

para que nós possamos mostrar nossa 

capacidade, nossa criatividade. Na crise 

também aprendemos, para ele não devemos 

ter preguiça de aprender. “Quem está disposto 

a aprender ensina muito mais”, finalizou Dom 

Mauro.

Após a celebração, o Diretor Presidente 

da Coopavel, recebeu os Presidentes das 

empresas japonesas Kanematsu e Nichirei, 

que vieram do Japão para participar da 

comemoração da parceria comercial de 20 

anos entre a Coopavel, Kanematsu e Nichirei. 

O diretor presidente da Kanematsu, o 

Sr.Masayuki Shimodima, falou que se sentiu 

muito feliz e honrado em poder participar da 

comemoração da pareceria de 20 anos com a 

Coopavel, quanto do aniversário de 45 anos 

da cooperativa. Parabenizou todas as pessoas 

que fazem parte da Coopavel. “Desejo manter 

a parceria por muito mais tempo ainda, não só 

nas carnes de aves, mas quem sabe trabalhar 

com os insumos da Coopavel também", afirmou 

o presidente da Kanematsu, Shimodima. 

Já o diretor presidente da Nichirei, o Sr. 

Motoharu Hayama, disse que é a quarta vezes 

que ele visita a Coopavel, desejou votos de 

felicidade, principalmente pela parceria de 20 

anos com a Coopavel. “Posso dizer que Sr. Dilvo 

Grolli, é como o Sr. Walt Disney, o homem que 

criou a Disney, pois o Sr. Dilvo também realiza 

o sonho das pessoas. Sempre que encontro 

o Dilvo ele menciona os colaboradores, ele 

pensa nas pessoas que trabalham com ele isso 

me deixa muito feliz”, finalizou o presidente 

Hayama.

O Gerente de Filiais, Acir Palaoro, fez um 

balanço do ano de 2015, com a superação da 

meta, mesmo em um ano difícil a equipe de 

vencedores das filiais, desafiou os limites 

e mostrou garra, determinação, vontade 

e superação. Palaoro falou para equipe 

que no ano de 2016 a meta será ainda mais 

desafiadora, mas que com o trabalho e a união 

de toda equipe, vão superar as expectativas.

A determinação é ampliar os programas 

trabalhados neste ano e dar mais foco em três 

pontos principais: Planejamento de Vendas, 

Gestão de Vendas e Gestão de Clientes. O 

Programa Revolucionar foi o lançamento dos 

desafios paras todas as filiais. E o conceito que 

deve nortear a equipe em 2016 é uma frase de 

Falconi que diz:

“Quando a meta é audaciosa ela impõe soluções 

criativas e audaciosas. Quando a meta é tímida 

as soluções são tímidas! Metas audaciosas 

impõem mudanças revolucionárias. Nem sempre 

o resultado final é um sucesso. No entanto, se 

houver trabalho árduo na direção da metra, 

acaba-se conseguindo um bom resultado”. 

Na sequência o consultor da M. Prado, 

Eduardo Crosara, falou da importância e do 

papel de um líder. Ele fez um questionamento: 

Qual o desejo que vocês têm de serem líderes 

e deixarem um legado na empresa onde 

trabalham? Mais que trabalhar é preciso 

construir algo, deixar um sentimento bom 

durante o período em está naquele lugar. 

“As pessoas fazem a diferença, um líder deve 

colocar todo mundo no mesmo sentimento, 

colocar as pessoas no lugar certo. Para que isso 

aconteça de forma natural é preciso sempre ter 

muito claro: Onde você está? Onde quer chegar? 

E como fazer para chegar?”

O diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

e o tema liderança também foi pautado pelo 

presidente, em sua explanação ele explicou 

que o líder é quem cria o ambiente. É o líder 

quem busca transformar momentos negativos 

da economia em positivo. Dilvo, encerrou 

sua apresentação falando da importância do 

líder e da inovação nas organizações. Para o 

Presidente uma das frases que mais descrever 

o papel de um líder é: “A liderança é inspirar 

e fazer com que as pessoas adotem atitudes 

iguais as suas”, afirmou.

As filiais que cumpriram as metas de 2015 

foram chamadas ao palco como forma de 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido 

durante todo o ano. Veja nas filiais campeãs:

EM VENDAS

Top 1 – São Sebastião

Top 2 – Espigão Azul

Top 3 – Sede Alvorada 

EM SUPERAÇÃO DAS METAS

1º Lugar – Espigão Azul

2º Lugar – Corbélia

3º Lugar – Sede Alvorada

EM META VETERINÁRIA Top 1 – Quedas do Iguaçu

FATURAMENTO 1º Lugar- Corbélia

CAMPANHAS REALIZADAS 1º Lugar - Nova União
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Na produção do frango 
são necessários alguns 
cuidados especiais.

Através da genética o frango é melhorado 

constantemente, já que a seleção das aves 

acontece por terem maior potencial de 

produtividade como a conversão alimentar, 

ganho de peso, rendimento de carne e com 

maior saúde do coração e pulmões. Para 

expressar todo o potencial genético é preciso 

as melhores condições referentes ao manejo, 

ambiência, nutrição e sanidade para permitir 

o melhor desempenho Zootécnico do animal.

Hoje com uma grande frequência são lançados 

novos equipamentos que auxiliam o produtor 

a chegar neste potencial das aves como os 

comedouros, bebedouros, aquecedores, 

sistema de resfriamento com objetivo de 

melhorar o consumo de alimento como ração 

e água. Sempre com menor desperdício, no 

caso de aquecedores com uma capacidade 

maior de aquecimento do que os modelos 

mais antigos que tinham um grande consumo 

de lenha, diesel e gás, uma opção viável é 

utilizar nos aquecedores pellet e lenha, são 

eficientes para o aquecimento com menor uso 

de mão de obra e aquecimento constante com 

menor consumo.  

Quando se avalia a situação das instalações 

é possível constatar que houve uma grande 

evolução, no passado a grande maioria das 

instalações eram no sistema de pressão 

positiva com o uso de ventiladores para fazer 

o resfriamento e trazer o conforto para as 

aves. Agora, boa parte das instalações estão 

com o sistema de pressão negativa, fechado 

com entrada de ar em uma extremidade 

do galpão, na extremidade oposta estão os 

exaustores para executar a retirada do ar 

impuro: poeiras, gases tóxicos, umidade do 

ar, isso faz com que o oxigênio seja renovado 

dentro da instalação. 

Nas instalações mais modernas existem 

placas evaporativas, sistema de resfriamento 

do ar e inlets, pequenas entradas distribuídas 

nas laterais do aviário que permite que o 

ar entre, realizando a ventilação mínima 

nas fases iniciais. Temos uma grande 

disponibilidade de modelos de controladores 

de diferentes marcas com grande eficiência 

para realizar o bom controle da ambiência da 

granja fornecendo o conforto para as aves.

A normas de controle e ambiência animal 

exigem que a qualidade do ar seja:

 + Oxigênio O2 - 19,5% todo o tempo

 + Dióxido de carbono CO2 - menor que 1500 

ppm

 + Monóxido de carbono CO - menor que 10 

ppm

 + Amônia NH3 - menor que 10 ppm

 + Poeira - menor que 3,4 mg/m³

 

A pesquisa para a melhorar a nutrição das 

aves também é constante, busca ingredientes 

de melhor qualidade e digestibilidade, 

vitaminas e aminoácidos presentes na ração 

para proporcionar o melhor ganho de peso e 

com menor consumo.

Para o melhor desempenho do lote é 

necessário um consumo de ração nas 

primeiras horas de alojamento, precisa fazer 

o pintainho comer. Ele deve consumir 25% 

do seu peso vivo em ração, por exemplo um 

pintainho de 40g – deve receber 10g de ração 

em 24 horas. O consumo de ração e água está 

diretamente relacionado ao peso dos 7 dias. 

A absorção da gema, a formação intestinal e 

a resistência da ave melhoram com maiores 

consumos de ração.

A evolução das técnicas laboratoriais, 

vacinas, medicamentos previnem com grande 

eficiência as principais doenças que podem 

atingir o lote, sendo que a grande maioria já é 

feita no ovo ou pintainho antes de ser enviado 

para as granjas. 

Texto:Vanderley de Matos 

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

Produtor
Unidade 

Acerto
Nº de Aves

Peso 
médio

Idade do 
abate

Mortali-
dade

Conversão 
Alimentar

IEP
Sistema de 

trabalho
Mão de 

obra

Claudio Valdomiro Geier
Capitão L. 
Marques

14800 3,137 44,00 3,97 1,675 409
Pressão 

Negativa
Contratada

Velmir Francisco Valente Braganey 14800 3,159 45,19 4,29 1,755 384
Pressão 

Negativa
Contratada

Velmir Francisco Valente Braganey 14800 3,253 45,67 5,42 1,767 384
Pressão 

Negativa
Contratada

Velmir Francisco Valente Braganey 14800 3,199 45,00 4,69 1,745 382
Pressão 

Negativa
Contratada

Idalzir Antonio Cansi Corbélia 23800 3,099 44,58 4,57 1,770 373
Pressão 

Negativa
Familiar

Média Coopavel 2,896 46,02 5,81 1,824 324,48

Nos matrizeiros, incubatórios e fabricas de rações esta evolução 

continua, pois, as granjas de matriz tem rígidos sistemas de controle 

sanitários, programas de vacinações e biosseguridade para garantir 

a sanidade das matrizes que irão produzir os pintainhos que serão os 

futuros frangos de corte. 

Os incubatórios possuem máquinas incubadoras modernas, com 

melhor eficiência de incubação produzindo um pintainho de melhor 

qualidade. E as fábricas de rações produzem ração de alta qualidade o 

que assegura a qualidade do produto final.

A hora do manejo representa de 70 a 80% do resultado do lote, é uma 

das etapas mais importantes, portanto o produtor é fundamental 

para realizar um bom manejo de cama, do preparo, alojamento dos 

pintainhos, manejo da água. É necessário ainda ficar atento quanto ao 

funcionamento de todos os equipamentos e em especial a ambiência 

para garantir que as aves estão na zona de conforto durante toda a vida 

do lote, permitindo assim o melhor desempenho zootécnico. 

 

Conversão Alimentar

Idade
Velocidade do ar

2,00 m/s 3,00 m/s

3-4 semana 1,54 1,55

4-5 semana 1,69 1,71

5-6 semana 2,01 1,99

6-7 semana 2,57 2,13

Ganho por peso

Idade
Velocidade do ar

2,00 m/s 3,00 m/s

3-4 semana 545 552

4-5 semana 653 666

5-6 semana 620 650

6-7 semana 504 592

Sendo assim a ambiência, manejo, nutrição e sanidade são os processos 

mais importantes de criação das aves, para obter o máximo do 

potencial do frango com bom ganho de peso com menor idade, menor 

mortalidade e menor consumo de ração. 

Somente desta forma teremos menores custos de produção e maior 

competividade no setor diante das dificuldades presente na situação 

atual, onde possibilita maior retorno para os cooperados, cooperativa e 

toda a cadeia.

Fonte: COBB
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Com o aumento das temperaturas na época do verão precisamos 

redobrar a atenção em relação a exigência do consumo de água pelos 

animais, além do conforto térmico necessários para animais de 

produção uma questão muito importante é o fornecimento de água 

em quantidade suficiente e de ótima qualidade. O fornecimento de 

água está entre os nutrientes mais essências para a produção, estudos 

mostram que para cada litro de leite produzido a vaca precisa ingerir 

de 2 a 4 litros de água, tendo em vista que proximadamente 87% do leite 

é constituído por água. A água ingerida pelos bovinos tem a função de 

nutrição do tecido celular e compensar a perdas ocorridas pelo leite, 

fezes, urina, saliva, evaporação (suor e respiração) e também para 

manter a homeotermia, regulando a temperatura do corpo e dos órgãos 

internos.

É muito importante o produtor ficar atento e acompanhar a dieta dos 

animais, consumo de ração, mineral, silagem, pastagens e fornecer água 

de qualidade em quantidade suficiente para maximizar a produção 

de leite. Precisamos ter em mente que a água ainda é o insumo com 

menor custo na propriedade, mas vale lembrar que técnicas de manejo 

consciente, proteção e aproveitamento da água são muito importantes 

para a humanidade.   

A qualidade da água é uma questão importante na produção e saúde 

de todos os rebanhos. Os critérios mais considerados na avaliação da 

qualidade da água são: odor, sabor, pH, presença de compostos tóxicos, 

excesso de sais minerais ou compostos e presença de bactérias.

Em relação a qualidade da água ela deve ser cristalina e limpa assim 

como o bebedouro. Quando a água não é límpida é sinal que não está 

apropriada para fornecer aos seus animais e certamente prejuízos 

estão ocorrendo.

Mas quantos litros de água um animal adulto pode ingerir por dia? Isto 

pode variar conforme a raça, idade, peso, consumo de matéria seca, 

produção, temperatura e a qualidade desta água.

A seguir temos informações da ingestão de água em litros por dia de 

diferentes classes animais em condições normais.

Categoria Idade/Produção
Quantidade requerida de 
água/dia (em litros)

Vacas em lactação

13,6 kg de leite 68,4 a 83,6

22,6 kg de leite 87,4 a 102,6

36,2 kg de leite 114 a 136,8

45,3 kg de leite 133 a 155,8

Vacas secas Prenhes com 6 a 9 meses 26,6 a 49,4

Novilhas 
holandesas

5 meses 14,4 a 17,4

15 a 18 meses 22,4 a 26,9

18 a 24 meses 27,7 a 36,4

Bezerras 
holandesas

1 mês 4,9 a 7,6

2 meses 5,7 a 9,12

3 meses 7,9 a 10,6

4 meses 11,4 a 13,3

Com a chegada do verão os 
cuidados com a água dos 
animais devem ser redobrados Texto: Mauricio Fanin 

Médico veterinário  
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É importante lembrar que em condições de estresse calórico, o 

consumo de água pode aumentar significativamente. Neste caso, o 

produtor consegue fazer uma conta para ver se o seu rebanho está 

tendo a disponibilidade de água necessária.

O simples fato do acesso ao bebedouro faz muita diferença na ingestão 

de água, excesso de barro em torno dos bebedouros ou a presença 

de pedras que dificultam a chegada dos animais fazem com que o 

consumo de água seja deprimido, impactando assim em diminuição da 

produção. Muitas vezes o produtor dá bastante atenção para a nutrição, 

genética, novas tecnologias lançadas no mercado, porém esquece do 

essencial e básico que é fornecer água de boa qualidade e quantidade 

necessária para atender o seu rebanho!

Quando fazemos as visitas nas propriedades observamos que 

existe muita água de má qualidade que é fornecida para animais 

principalmente em rebanhos leiteiros. E quando o produtor 

aumenta o fornecimento de água ou melhorar sua qualidade impacta 

diretamente no aumento significativo de produção de leite, sem mudar 

absolutamente nada no manejo da propriedade, confirmando assim 

a grande importância do fornecimento de água limpa para rebanhos 

leiteiros.

Abaixo algumas dicas para maximizar a ingestão de água e melhorar o 

desempenho do rebanho:

 + Para maximizar a produção de leite maximize a ingestão de comida, 

matéria seca e para maximizar a ingestão de comida, maximize a 

ingestão de água;

 + Instale bebedouros antes da ordenha e na saída da ordenha;

 + Assegurar área de bebedouro suficiente em relação ao número de 

animais;

 + Evite água fria, os animais preferem água morna com a temperatura 

entre 25 e 30º C;

 + Assegure que a vazão de água seja suficiente para o enchimento do 

bebedouro para não deixar as vacas esperando;

 + Lavar os bebedouros pelo menos uma ou duas vezes por semana.

 

Fonte: Milkpoint, Rehagro, Embrapa
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Manejo correto é 
um dos fatores que 
determina os bons 
resultados da carne 
suína Texto: João Paulo Orben 

Médico veterinário  

São três variáveis que determinam o sucesso da produção de suínos nas 

fases de crescimento e terminação: a redução da conversão alimentar, 

a produção de carcaças de alta qualidade com alta deposição de carne 

magra e a redução da mortalidade. Todos esses eles estão diretamente e 

decisivamente influenciados pela alimentação.

Pode parecer uma constatação óbvia, mas a escolha do tipo de 

arraçoamento, do sistema de alimentação e dos comedouros não é tão 

simples quanto parece, por isso a importância desses três elementos 

estarem harmonizados. Caso contrário, pode haver subutilização, 

desperdício de ração e queda nos índices zootécnicos, agora estamos 

em um período que é preciso maximizar o aproveitamento da ração e 

evitar perdas garantindo a produtividade e sobrevivência.

“A maneira como o alimento é fornecido para os animais apresenta 

grande importância na melhora da conversão alimentar e na redução 

dos custos de alimentação. O tipo de arraçoamento determina o uso de 

mão de obra, a eficiência alimentar e a qualidade da carcaça. Fatores 

como o desperdício de ração não podem ser desprezados, visto que 

ocorrem com frequência em muitas propriedades. Assim o desperdício 

de ração aumenta o custo de produção, máscara a estimativa do custo 

real de alimento, além de aumentar o volume de dejetos produzidos”, 

afirma o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Osmar Antonio Dalla 

Costa.

De acordo com Dalla Costa, a perda de ração numa granja de suínos 

varia entre de 2% a 20%. Só nos comedouros, o desperdício pode chegar 

a 5%, fato que também prejudica a eficiência do lote. Neste quesito, o 

funcionário desempenha papel de destaque. “Por melhor que seja o 

comedouro o fator principal par seu bom funcionamento é a pessoa que 

faz a regulagem do equipamento” enfatiza Dalla Costa.

O espaço disponível para cada suíno no comedouro também tem 

impacto sobre o consumo de ração. Esse ajuste precisa ser fino. 

O pesquisador explica que em situações nas quais o espaço para 

alimentação é restrito, os suínos se tornam mais agressivos e gastam 

mais energia para obter o alimento. Se o espaço no comedouro é maior 

que o necessário, entretanto, aumenta o desperdício de ração pela 

incidência de fezes e urina dentro do equipamento.

O modelo e a posição dos comedouros e bebedouros devem permitir 

fácil acesso aos animais, minimizando a produção de resíduos. A fase 

de terminação passa assumir uma importância crescente e muito mais 

significativa do que normalmente lhe é atribuída. A impressão geral 

que se tem, é que quando os animais atingem um peso entre 22 a 25 kg, 

tudo está resolvido bastando a partir daí, apenas provê-los com água e 

ração de boa qualidade, no entanto sabemos que mais de 60% do custo 

de produção ocorre após esse período. Em outras palavras podemos 

dizer que os investimentos visando maximizar a eficiência durante 

os períodos de crescimento e terminação são fundamentais para 

viabilização da atividade.  

Avalie a importância dos fatores abaixo e considere qual o período em 

que os eventos ocorrem durante a fase do sistema de produção, sejam:

 + Período de maior consumo de ração;

 + Fase de maior deposição de gordura nas carcaças dos animais;

 + Fase onde as mortes representam o maior prejuízo;

 + Período em que as enfermidades se manifestam com maior 

intensidade;

 + Fazer uma vigilância maior em relação ao controle da Segurança 

Alimentar;

 + É o último mês de terminação representa 16% do tempo de vida e 

29% do consumo de ração, considere um suíno de 120 kg de peso com 

170 dias de idade.

 

Assim, fica evidente a necessidade de os produtores estarem cada vez 

mais focados nos fatores que determinam a eficiência geral de uma 

unidade de terminação e que podem ser resumidos em consumo de 

ração, conversão alimentar e taxa de crescimento e mortalidade.
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A Coopavel foi fundada em 15 de dezembro 

de 1970, completando 45 anos de fundação, 

com uma história de crescimento e de muita 

dificuldade, mas sempre de luta e superação.

A cooperativa foi fundada devido às 

necessidades dos produtores rurais da 

região oeste, pois nesta região, o domínio do 

comércio era das grandes multinacionais e 

grandes empresas brasileiras.

 Para estruturar a cooperativa foram 

necessárias lideranças fortes, determinadas, 

persistentes, que tivessem confiabilidade e 

condições de integrar os produtores rurais, 

com espírito de associativismo.

Com este propósito foi fundada a Coopavel, 

por 41 produtores rurais que, depois de 45 

anos, se tornaram 4.660 associados, com área 

de abrangência no oeste e sudoeste do Paraná 

com 26 filiais de atendimento, distribuição de 

insumos, recebimento de grãos e assistência 

técnica.

A grande crise

Com o passar do tempo, na busca do 

crescimento, marcas foram deixadas e no 

início dos anos 80, a cooperativa passou 

por uma grande crise econômica, em que 

o endividamento superou várias vezes o 

patrimônio. Uma crise sem precedentes, 

ocasionada pela falta de planejamento. 

A economia do agronegócio estava se 

desenvolvendo com rapidez no Paraná e as 

cooperativas organizando- se em cadeias 

produtivas, começando a investir em 

agroindústrias para agregar valor à produção 

agropecuária.   Neste momento a Coopavel, 

perdeu a oportunidade de crescimento, 

por falta de planejamento certo para o 

crescimento e sustentação econômica, 

gerando a falta de recursos financeiros 

e escassez de caixa para honrar seus 

compromissos com os associados, bancos e 

fornecedores.

Com as dificuldades financeiras da Coopavel e 

o governo tirando alguns programas de apoio 

ao cooperativismo, gerou uma instabilidade, 

que não ocorreu nas demais cooperativas 

do Oeste que tinham planejamentos de 

longo prazo e as cadeias de negócios tinham 

viabilidade econômica financeira.

A crise afetou duramente o agronegócio do 

oeste do Paraná, fazendo os agricultores se 

sentirem inseguros, pois não tinham uma 

base confiável de referencia de preços de 

insumos e grãos e também a dificuldade 

para entregar a produção nos armazéns da 

Coopavel comemora 
45 anos de fundação
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cooperativa, pois a safra poderia ser confiscada pelos bancos credores.

O cooperativismo

As cooperativas são uma sociedade administrada por um conselho 

e fiscalizada por outro conselho de associados com objetivos e 

responsabilidades definidos por lei e por estatuto próprio.

O cooperativismo é uma alternativa que garante o equilíbrio do 

mercado com menos exclusão social, gera e partilha renda e agrega 

valor à produção dos associados. "É uma doutrina que corrige o social 

pelo econômico, uma via intermediária entre capitalismo e o social".

As dificuldades financeiras e econômicas geraram uma instabilidade 

no agronegócio regional e para completar o quadro de crise, nem uma 

cooperativa da região ou de outras regiões se dispuseram socorrer os 

produtores rurais e incorporar o ativo e o passivo, pois os números de 

balanço eram assustadores e as cooperativas sendo uma sociedade 

econômica, precisam de viabilidade, por isso ninguém teve a coragem 

de incorporar a Coopavel.

Uma nova história

As condições eram de extrema dificuldades e sem apoio de outras 

cooperativas, a única alternativa possível que restava era a renovação 

do conselho de administração e fiscal, com pessoas que tivessem 

espírito de associativismo, cooperação e gestão, e juntamente com 

os produtores que acreditassem no sistema cooperativista e fossem 

comprometimento com esta causa, na época eram 693, para iniciar um 

novo modelo de gestão, mais integrado  e ágil para recuperar a Coopavel 

financeiramente.

E assim, com coragem e determinação, começou uma nova história, 

com saneamento financeiro e com mudanças de comportamento, 

saindo dos relacionamentos políticos, para uma gestão empresarial.

Esta nova história começou no ano de 1985, durou 5 (cinco) anos.  

Somente no ano de 1990 iniciou –se o crescimento e expansão das 

atividades da Coopavel, com novos negócios e com projetos de 

integração entre a cooperativa e produtores rurais. 

Este período de dificuldade levou ao amadurecimento, sem caracterizar 

ruptura com o passado, mas voltado para o crescimento e geração 

de oportunidade de renda para os produtores rurais e aumentar a 

eficiência da Cooperativa, com um plano estratégico de longo prazo, 

que além de dar estabilidade, também seria um projeto viável aos 

produtores rurais e para a economia do oeste do Paraná.

A Coopavel, uma cooperativa pequena e recuperando-se 

financeiramente, não tinha lastro para financiamento de projeto de 

longo prazo, por isso os bancos e instituições financeiras não apoiaram, 

e a solução foi iniciar com os poucos recursos disponíveis em caixa.

Mesmo com esses percalços, o empreendedorismo, a coragem e os 

desafios que faziam parte da nova caminhada e o grande sonho de um 

projeto para resgatar a cooperativa e que representasse a grandeza do 

agronegócio e que se somasse com outras cooperativas existentes que 

não tiveram colapso financeiro para impulsionar a economia. 

Este grande projeto foi na área da avicultura, e a Coopavel foi a segunda 

cooperativa a entrar nesta atividade, a primeira foi a Copacol em 1980. 

O projeto da avicultura da Coopavel começou em 1990 e só terminou no 

final de 1994 sem apoio financeiro, e depois vieram os projetos da Lar, 

C. Vale e Copagril.

Show Rural Coopavel

Com profissionalismo, o Show Rural Coopavel é um dos maiores 

eventos do Brasil com objetivo claro de levar tecnologia aos produtores 

rurais e com um trabalho de aumentar conhecimento para buscar 

maior produtividade e sustentabilidade, mostra as ideias do futuro 

para as propriedades de hoje.

Em 1940, um agricultor produzia alimentos para 19 pessoas, hoje 

ele produz para 155 pessoas, graças às inovações tecnológicas e ao 

profissionalismo; no ano de 2020, um produtor produzirá para 250 

pessoas 

No Paraná, o Show Rural Coopavel, apresenta inovações tecnológicas 

elevando a produtividade da soja, milho, trigo e outros produtos e 

também a pecuária em até 3 (três) vezes em apenas 28 (vinte e oito) 

anos.

O desafio de produzir mais alimentos e com qualidade e preservar o 

meio ambiente, ou seja, produzir de maneira sustentável é o objetivado 

Show Rural Coopavel.

O Show Rural Coopavel na edição de 2015 conseguiu trazer ao evento 

230 mil visitantes sendo que no primeiro evento, em 1989, foram 

110 visitantes e para o evento de 2016, a expectativa é de 200 mil e a 

expectativa de crescimento em produtividade vai alcançar o recorde 

histórico e ultrapassar a 100 (cem) sacas de soja e 300 (trezentas) sacas 

de milho por hectares.
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A Coopavel tem 
uma estrutura de 
desenvolvimento, 
logística e controle:

 + Universidade Corporativa 

Capacidade de atendimento de 30 mil 

pessoas ao ano;

 + Unidade de Beneficiamento de Sementes 

Produz 300 mil sacas/ano;

 + Matrizeiro Unidade I 

Produz 44 milhões de ovos ao ano;

 + Matrizeiro Unidade II 

Produz 66 milhões de ovos ao ano;

 + Um Incubatório 

Capacidade de 100 milhões de ovos ao ano;

 + Uma unidade de Produção de Leitão I 

Produzem 80 mil Leitões ao ano;

 + Uma unidade de Produção de Leitão II 

Para 350 mil Leitões ao ano;

 + Uma unidade de distribuição de calcário 

Capacidade de 60 mil ton./ao ano;

 + Um Laboratório de Controle de Qualidade

No período de entre 2014 e 2016, os 

investimentos da cooperativa será de R$ 270 

milhões, na melhoria das filiais e aberturas 

de novas filiais, na avicultura e suinocultura e 

nas indústrias e em outras atividades 

 

 

estratégicas, para melhorar a produtividade 

e a escala de produção e principalmente criar 

novas oportunidades de renda dos produtores 

rurais e melhorar o atendimento.

As Agroindústrias da 
Coopavel

 + Um Frigorífico de Suínos 

Capacidade de abate 1.500 suínos/dia;

 + Um Frigorífico de Bovinos 

Capacidade de abate 200 bovinos/dia;

 + Um Frigorífico de Aves 

Capacidade de abate de 300 mil frangos/

dia;

 + Uma Indústria de Ração Bovinos 

Capacidade de 60 mil ton. de ração ao ano;

 + Uma Indústria de Ração de Aves 

Capacidade de 360 mil ton. de ração ao ano; 

 + Uma Indústria de Ração Suínos 

Capacidade de 80 mil ton. de ração ao ano;

 + Uma Indústria de Esmagamento de Soja 

Capacidade de 260 mil ton. de soja ao ano;

 + Uma Indústria de Fertilizantes 

Capacidade de 200 mil ton. ao ano;

 + Uma Indústria de Embutidos de Carne 

Capacidade de 6.000 ton. ao ano;

 + Um Moinho de Trigo 

Capacidade para processar 150 mil ton. ao 

ano. 

Investimento da Coopavel
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Coopavel comemora 20 anos de parceria com Japão

Nas comemorações de 45 anos de fundação da Coopavel também foi comemorado os 20 anos de 

parceria de exportação de carnes para o Japão, com a inauguração de um monumento na praça 

do Japão na cidade de Cascavel. 

A marca da carne de frango da Coopavel está presente na maioria das cidades japonesas 

graças ao trabalho da Kanematsu e Nicherei desde 1995, quando foi inaugurado o frigorífico da 

Coopavel e estas empresas iniciaram o trabalho de venda de carne de frango.

A inauguração do monumento contou com a presença do SR. Takahiro Iwato, consul responsável 

da área econômica do Japão no Estado do Paraná e a presença dos diretores da Kanematsu e 

Nicherei:

Sr. Motoharu Hayama 

Diretor Presidente 

Nichirei Fresh

Sr. Yukio Togashi 

Superintendente 

Nichirei Fresh

Sr. Masayuki Shimojima 

Diretor Presidente 

Kanematsu Corporation

Sr. Morihiro Toida 

Superintendente 

Kanematsu Corporation

Sr. Norio Arai 

Gerente Geral 

Kanematsu Corporation

Sr. Shinjiro Ozawa 

Gerente  

Kanematsu Corporation

Sr. Takeshi Kidera 

Assistente de Gerente 

Kanematsu Corporation

Sr. Takahiro Sako 

Diretor Presidente  

Kanematsu América do Sul

Sr. Yujiro Takei 

Diretor 

Kanematsu América do Sul

Sr. Fabio Keizo Miyazaki 

Gerente  

Kanematsu América do Sul
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Diante da crise que estourou em nosso país neste ano, diversos setores 

minguam perdas e o retrocesso do Produto Interno Bruto (PIB), 

divulgado recentemente pelo Governo Federal, apenas confirmam 

o cenário difícil enfrentado pelo país, atualmente.  Em meio a este 

contexto perverso, existe um Brasil que dá certo, que mantém as taxas 

de crescimento e mostra que, com cooperação e profissionalismo, é 

possível seguir em passos firmes – mesmo diante dos mais árduos 

desafios.

Vejam, por exemplo, o cenário deste ano que termina. Por um lado, 

custos de produção apresentaram elevação, em especial, no segundo 

semestre, com a alta dos preços de milho e de soja. Por outro, greves 

dos caminhoneiros (em fevereiro e em outubro) e dos fiscais federais 

agropecuários (setembro) reduziram, momentaneamente, o fluxo das 

exportações. 

E mesmo assim, o “Brasil que dá certo” encerra 2015 com diversos 

recordes:  na produção e nas exportações de frangos; na produção e no 

consumo per capita de suínos; na produção e no consumo per capita 

de ovos. A carne de frango, consolidado como quarto item da pauta 

exportadora nacional, alcançou em 2015 os três melhores resultados 

mensais da história das exportações do setor.

Novos mercados abriram as portas para aves, e outras foram reabertas 

para suínos.  Outros grandes importadores ampliaram os números de 

plantas habilitadas para aves e suínos.   Neste cenário, as exportações 

totais da avicultura e da suinocultura deverão atingir, em 2015, US$ 

8,7 bilhões, ou R$ 25 bilhões. Em 2016, o setor prevê um crescimento 

de 3% a 5% na produção de aves, e de 2% a 3% na produção de suínos. 

Isto, diante da possibilidade de abertura de novos mercados para o 

frango brasileiros, além do impacto natural gerado pelo crescimento 

vegetativo da população e a esperada reversão da situação econômica 

do Brasil. Além de ampliar sua participação no mercado, a avicultura e 

a suinocultura conseguiram manter sua competitividade. 

Frente a crise vigente no país, a avicultura e a suinocultura do Brasil 

encerram o ano com boas perspectivas para 2016.  As projeções indicam 

crescimento na produção e nas exportações dos dois setores.  A solidez 

dos negócios deverá ser mantida, tanto internamente, quanto no 

mercado externo.

Este é o Brasil do Agronegócio, do Cooperativismo, que ensina ao país o 

que é a sustentabilidade e a verdadeira distribuição de renda.  É o lado 

brasileiro do qual a Coopavel é um ícone.  Em seus 45 anos de história, 

completados agora em 15 de dezembro, a Coopavel mostra para o país o 

que é distribuição de renda e desenvolvimento social verdadeiros.  

Sob a liderança de Dilvo Grolli – uma das mais admiráveis 

personalidades do agronegócio nacional – a Coopavel construiu uma 

relação de confiança com os mais variados elos da cadeia produtiva.  

Por meio disto, promove sólidas iniciativas de fomento, como o 

internacionalmente reconhecido Show Rural Coopavel (uma das 

maiores feiras do agronegócio mundial), do Jornal da Coopavel, de 

encontros e cursos e tantas outras ações, a cooperativa traz seus 

associados e integrados a um patamar competitivo que a coloca entre 

as organizações mais desenvolvidas de nosso país.

Se você é parte da Família Coopavel, tenha muito orgulho.  Você está 

entre aqueles que ensinam ao resto do país que dedicação, trabalho, 

disciplina e arrojo resultam em bons frutos para todos.  Meus parabéns 

a todos vocês. 

Um ícone do cooperativismo
Por Francisco Sérgio Turra 

Presidente da ABPA - Associação Brasileira de Proteína Animal
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Plantas Daninhas, um mal silencioso 
para a agricultura

A planta daninha interfere diretamente no 

cultivo do produtor rural, ela cresce em locais 

totalmente indesejados.

São plantas que causam sérios problemas 

para as propriedades e para a agricultura 

já que se desenvolvem em condições 

semelhantes às das plantas cultivadas. 

É sobre este assunto oportuno e de 

importância que a redação conversou com 

o agrônomo Fernando Storniolo Adegas, 

Pesquisador - Plantas Daninhas da Embrapa 

Soja-Londrina (PR).

Revista Coopavel - O que é resistência de 

planta daninha a herbicidas?

Fernando Storniolo Adegas - Resistência 

é a capacidade das plantas daninhas 

sobreviverem à aplicação de um herbicida, 

ao qual a mesma população era susceptível. 

É de ocorrência natural, devido às plantas 

daninhas evoluírem e se adaptarem às 

mudanças do ambiente e ao uso de práticas 

agrícolas. Na prática, o surgimento da 

resistência ocorre por um processo de seleção 

de bióticos resistentes já existentes nas áreas 

de produção, principalmente pelas aplicações 

continuadas de herbicidas com o mesmo 

mecanismo de ação.

RC - Como sabemos que uma planta é 

resistente?

Para se comprovar a resistência de uma 

planta daninha a um determinado herbicida 

é necessário a realização de testes específicos, 

sendo o mais utilizado o experimento de 

dose-resposta, onde se compara o biótipo 

suspeito de resistência com um sabidamente 

susceptível, submetidos a aplicação da dose 

recomendada do herbicida e doses acima 

(normalmente 2, 4, 6 e 8 vezes a dose normal) 

e abaixo (normalmente ½, ¼ e 1/8 da dose 

normal). Se a dose necessária para controlar 

o biótipo suspeito for pelo menos duas vezes 

maior que a do biótipo susceptível, e isso 

também se repitir na segunda geração da 

planta daninha, então esse biótipo pode ser 

considerado resistente.

RC - Quais são as plantas resistentes no Brasil 

e em nossa região? Qual a melhor solução, 

hoje para combatê-las?

Até hoje no Brasil já foram relatados casos 

de 34 espécies resistentes a herbicidas, sendo 

muitos desses casos presentes na região 

da Coopavel. Hoje a maior preocupação 

são com as plantas daninhas resistentes ao 

glifosato, que no Brasil são: azevém (Lolium 

multiflorum), buva (três espécies de Conyza), 

capim-amargoso (Digitaria insularis) e o 

capim-branco (Chloris elata).

RC - Quais os riscos que estamos correndo 

com estas plantas resistentes?

Os principais riscos são: as perdas de 

produção, pela competição dessas plantas 

com as nossas culturas, especialmente a soja 

e o aumento de custo para controlar essas 

plantas resistentes.

RC - Vemos muitos lotes, ou mesmo beiras de 

estradas, pastagens com plantas infestantes, 

isto pode ter alguma influência no manejo de 

plantas daninhas resistentes?

Sim, pois essas plantas são grande fonte de 

produção de sementes, que podem infestar 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke



REVISTA COOPAVEL 21

EDITORIALEnTREVISTA

as áreas de produção que se encontram 

próximas.

RC - Temos que ter cuidados para manejar 

essas plantas, como isto interfere em nas 

lavouras?

Se não manejarmos adequadamente essas 

plantas, poderá haver a competição, por água, 

nutriente e luz com a nossa cultura, com 

potencial de redução da produção em até 

80%, além da interferência na qualidade dos 

grãos, pelas impurezas que podem ocorre por 

ocasião da colheita.

RC - Quais as estratégias que devemos utilizar 

para minimizar este problema no futuro? 

O correto seria implementarmos o Manejo 

Integrado de Plantas Daninhas (MIPD) que é a 

seleção e a integração de métodos de controle 

e o conjunto de critérios para a sua utilização, 

com resultados favoráveis dos pontos de vista 

agronômico, econômico, ecológico e social. 

Isso englobaria táticas de controle desde a 

prevenção da entrada dessas plantas na área, 

métodos alternativos de controle como o 

cultural (ex: palhada) e o controle químico.

RC - A biotecnologia pode auxiliar nestes 

casos?

Novas tecnologias transgênicas podem 

auxiliar no controle dessas plantas 

resistentes, mas todas devem ser planejadas e 

utilizadas dentro dos conceitos do MIPD.

RC - Qual o papel da Coopavel neste cenário?

O papel da Assistência Técnica é fundamental 

para a implantação do MIPD e do manejo da 

resistência, portanto a ação da Coopavel será 

vital para que os produtores possam enfrentar 

esse importante problema para a agricultora 

de toda a região.

RC - O que os produtores podem fazer para 

evitar/minimizar estes problemas, só seu 

principal negócio que é soja/milho/trigo?

O primeiro passo é entender que essa 

questão de plantas daninhas resistentes é um 

problema a ser enfrentado e que deve buscar 

ajuda para tal, sendo a melhor alternativa a 

discussão desse cenário com o seu assessor 

técnico da Coopavel.

RC - Qual o papel do trigo neste cenário de 

controle de Plantas daninhas?

O trigo é uma interessante alternativa de 

cultura de inverno, pois proporcionaria 

uma alternativa na rotação de herbicidas no 

sistema de produção, bem como deixaria no 

solo uma boa quantidade de palha que auxilia 

na diminuição da infestação dessas plantas 

resistentes, especialmente a buva. 

A PROTEÇÃO QUE VAI ALÉM DA SEMENTE.

®
O Tratamento de Sementes Industrial com Dermacor  proporciona 

excelente manutenção do estande da cultura de milho e protege o 

maior investimento do agricultor: a semente. 
®Dermacor  é a melhor solução em tratamento de sementes industrial 

para controle de corós (Phyllophaga cuyabana e Liogenys fuscus) e 

lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda) nas fases 

iniciais da lavoura. 
®

Tratamento de Sementes Industrial com Dermacor  é mais proteção 

e segurança pra você e sua lavoura.

Siga sempre as Boas Práticas de Manejo. 

® SM
As marcas com , ™ ou  são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus 
respectivos titulares. © 2015 PHII

Atenção: Defensivos agrícolas são perigosos a saúde humana, animal 
e ao meio ambiente. Utilize sempre os equipamentos de proteção 
individual e não permita o contato de menores de idade com defensivos 
agrícolas. Em caso de dúvidas, contate um engenheiro agrônomo.

tratamento de sementes - inseticida
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Diretor Presidente da Coopavel 
ministra palestra na GSI Agromarau 
 

A GSI Agromarau realizou seu Encontro de Representantes da área de 

Proteína Animal, em Marau/RS. O foco do evento foi preparar a equipe 

de vendas para 2016.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, participou com a palestra 

“Cenários de Mercado”, destacando a importância do agronegócio 

para o Brasil, trazendo informações sobre a produção de grãos e a 

distribuição dessa produção. A participação de Grolli no evento foi 

considerada fundamental pelos participantes, principalmente pela 

contribuição que trouxe para a atualização em relação ao mercado.

Senador Acir Gurgacz recebe comenda 
em Cascavel

O senador Acir Gurgacz (PDT-RO), relator do Orçamento da República 

para 2016, recebeu homenagem da Acamop (Associação das Câmaras 

Municipais do Oeste do Paraná) presidida pelo vereador Cascavelense 

Romulo Quintino (PSL). 

O título "Orgulho do Oeste do Paraná" é uma Homenagem pelos 

trabalhos prestados no Senado Federal em prol da agricultura. 

A moção Honrosa ao Senador Acir Gurgacz, é pela aprovação da 

medida Provisória 673/2015, beneficiando inúmeros produtores rurais, 

principalmente na região Oeste do Estado do Paraná, com atividade 

econômica predominante agrícola.

O Senador como presidente da Comissão Mista discutiu a Medida 

Provisória 673/2015, aprovada em julho desse ano, alterando a Lei N 

9.503/1997 do Código de Trânsito Brasileiro, havendo a suspensão da 

obrigatoriedade de emplacamento de tratores, máquinas agrícolas, e 

veículos de produção artesanais. Tornando obrigatório a inscrição do 

veículo em cadastro único no Detran emplacamento e licenciamento os 

utilizados na construção civil e pavimentação de ruas.

O Diretor Presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, prestou homenagem ao 

senador durante a solenidade na tribuna e enfatizou os trabalhos em 

benefício do Paraná e do país.
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Yamadiesel inaugura loja em Cascavel 

No mês de novembro a Yamadiesel que é detentora das marcas 

japonesa Yanmar, a americana Mustang e a francesa Manitou, 

inaugurou sua primeira loja na cidade de Cascavel. 

Segundo o diretor da Yamadiesel, Cleison Tureck, a nova loja vem com 

o objetivo de melhor atender os clientes do oeste, noroeste e sudoeste 

do Paraná, em especial com as vendas, a locação e a assistência técnica 

das máquinas YANMAR, MUSTANG e MANITOU comercializadas pela 

Yamadiesel.

A Yamadiesel se destaca pelo diferencial, pela tecnologia presente em 

suas marcas de qualidade e durabilidade aos consumidores, com preços 

acessíveis e com custo operacional baixo.

Os principais produtos são as miniescavadeiras e os geradores 

de energia da Yanmar, as minicarregadeiras da Mustang e os 

manipuladores telescópicos, empilhadeiras e plataformas aéreas da 

Manitou. São equipamentos compactos projetados para trabalhar 

ocupando menos espaço físico, com mais funções operacionais, 

gerando menos ruído e gastando menos combustível. Além da redução 

nos custos os equipamentos mecanizam vários processos do seu 

cotidiano, o que faz das nossas máquinas compactas, as mais eficientes 

do mercado.

A japonesa YANMAR, fundada em 1912 foi pioneira no segmento de 

compactos e fabricou no Japão a primeira miniescavadeira do mundo 

em 1968. No Brasil atua com a fábrica desde 1957 em Indaiatuba (SP). 

A YAMADIESEL oferece uma linha completa de equipamentos e 

geradores de alta qualidade, com durabilidade comprovada, peças de 

reposição permanente e suporte técnico direto de fábrica.

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
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RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.09.2015

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   174.670.143,46   
4.0.0.00.0 - PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 122.725.977,36 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE  2.874.362,34 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  92.630.270,32 

  110 - disponibilidade  2.874.362,34   411 - depósitos a Vista  20.425.630,49 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  75.678.423,81   414 - depósitos a Prazo  72.204.639,83 

  131 - carteira Própria  75.678.423,81 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS  493.355,73 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE cRédITo  93.844.626,88   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  493.355,73 

  161 -  operações de crédito Setor Privado  97.182.730,21 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS  19.940.061,02 

  169 -  operações de crédito em liquidação  (3.338.103,33)   468 - Banco do Brasil  8.845.942,40 

1.1.8.00.0 - oUTRoS cRédIToS  1.791.559,49   470 - caixa Economica Federal  8.329.376,72 

  180 - diversos  1.791.559,49   472 - outras Instituições  2.764.741,90 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  481.170,94 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  9.662.290,29 

  194 - outros Valores e Bens  481.170,94   493 - Sociais e Estatutárias  2.636.110,84 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  70.629,06   494 - Fiscais e Previdenciárias  1.754.228,78 

  1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  70.629,06   503 - diversas  5.271.950,67 

    324 - outras Imobilizações de Uso  538.457,75 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  49.556.971,05 

    329 - (depreciações Acumuladas)  (467.828,69)   611 - capital Social  19.186.104,24 

  611 - (-) capital a realizar  -   

  615 - Fundo de Reserva  26.464.266,20 

  617 - Sobras do 1º semestre  3.906.600,61 

7.0.0.00.0 - conTAS dE RESUlTAdo  2.457.824,11 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  10.711.928,19 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (8.254.104,08)

ToTAl do ATIVo  174.740.772,52 ToTAl do PASSIVo  174.740.772,52 

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 outubro de 2015.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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INGREDIENTES 

 

Salmoura

 + ½ xícara (chá) de açúcar mascavo

 + ½ xícara (chá) de açúcar

 + 1 xícara (chá) de sal

 + 2 colheres (sopa) de molho inglês

 + Pimenta do reino a gosto

 + 4 xícaras (chá) de água fervente

 + 2 ripas de costelinha de SUÍNO Coopavel, 

aproximadamente (1,8 kg)

 

Barbecue

 + 2 colheres (sopa) de azeite

 + 4 colheres (sopa) de cebola picadinha

 + ½ colher (sopa) de alho picado

 + 350 ml de refrigerante de cola

 + 200 g de catchup

 + ½ colher (chá) de molho de pimenta

 + Sal a gosto 

 

MODO DE PREPARO

1. Coloque em uma assadeira ½ xícara (chá) de 

açúcar mascavo, ½ xícara (chá) de açúcar, 

1 xícara (chá) de sal, 2 colheres (sopa) de 

molho inglês, pimenta do reino a gosto, 4 

xícaras (chá) de água fervente e misture 

bem até dissolver os açúcares. Coloque 2 

ripas de costelinha de suíno Coopavel com 

os ossos para cima, cubra com plástico 

filme e deixe marinando na geladeira por 

no mínimo 24 horas e no máximo 48 horas 

(para não ficar salgada).

2. Numa panela em fogo baixo refogue em 2 

colheres (sopa) de azeite, 4 colheres (sopa) 

de cebola picadinha, ½ colher (sopa) de alho 

picado. Adicione 350 ml de refrigerante de 

cola, 200 g de catchup, ½ colher (chá) de 

molho de pimenta, sal a gosto, misture e 

deixe reduzir por 30 minutos. Retire do fogo 

e reserve.

3. Retire os pedaços de costela suína Coopavel 

da salmoura e seque com um papel 

absorvente. Coloque os pedaços de costela 

com os ossos para baixo em uma forma 

untada com azeite, pincele um pouco do 

molho barbecue sobre a costela, cubra 

com papel alumínio e leve ao forno alto 

pré-aquecido a 200°C por cerca de 2 horas. 

Retire o papel alumínio, pincele um pouco 

mais de molho e volte ao forno por mais 15 

minutos. Sirva em seguida com o molho 

barbecue. 

 

Rendimento: 6 porções 

Tempo de preparo: 1 h

INGREDIENTES

Massa

 + 5 ovos

 + 5 colheres (sopa) rasas de açúcar

 + 1/2 xícara de leite

 + 1 xícara de farinha de trigo

 + 1 colher (café) rasa de fermento em pó 

 + 1/2 xícara de nozes trituradas

 

 Recheio

 + 1 lata de leite condensado

 + 1 colher (sopa) de manteiga

 + 1/2 xícara de nozes trituradas

 

Cobertura

 + 1 lata de creme de leite com soro

 + 170 g de chocolate meio amargo em barra

 + Nozes inteiras

 

 

MODO DE PREPARO 

 

Massa

1. Bater na batedeira durante 5 minutos 

os ovos e o açúcar até ficar em ponto de 

merengue bem firme

2. Retirar da batedeira e colocar, misturando 

cuidadosamente, sem bater, o leite, a 

farinha de trigo peneirada com o fermento 

e por último as nozes, mexendo sempre de 

baixo para cima;

3. Colocar em uma forma, com papel 

manteiga untado;

4. Leve ao forno médio (180°), pré-aquecido, 

por aproximadamente 30 minutos.

 

Recheio

5. Levar ao fogo o leite condensado, a 

manteiga e as nozes, cozinhe durante 5 

minutos, o recheio deve ficar cremoso e não 

em ponto de brigadeiro.

 

Cobertura

6. Dissolver em fogo baixo o chocolate, em 

banho-maria misturado ao creme de leite;

7. Ao retirar a massa do forno, espere esfriar 

e recheie;

8. Enrole como rocambole, cubra com a 

cobertura de chocolate, enfeite com as nozes 

inteiras e com folhas de hortelã frescas.

 
Rendimento: 10 porções 

Tempo de preparo: 50 min

Se você tem uma receita deliciosa, envie para: 

imprensa@coopavel.com.br

Costelinha de suíno ao Barbecue

Tronco de Chocolate






