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Sabe o que o                      e os agricultores vêm construindo juntos?

UM NOVO CAPÍTULO NA HISTÓRIA DA AGRICULTURA BRASILEIRA.

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

Carlos Apoloni - Quarto Centenário - PR
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Boas Práticas Agronômicas  
em Culturas Bt: a melhor 
herança que você pode deixar. 

Acesse o site www.boaspraticasagronomicas.com.br  
e veja quais são as recomendações técnicas para preservar 

os benefícios trazidos pela biotecnologia agrícola.  

O futuro agradece.

Nelson Paludo e família / Produtor de soja de Toledo - PR

É agindo agora  
que você preserva o futuro.
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Trigo
oPoRTUNIdAdE dE dIMINUIR 
CUSToS dAS PRoPRIEdAdES 

A Coopavel está mudando a história da 

triticultura do trigo na região Oeste do 

Paraná, com o avanço das tecnologias para 

a produção de trigo na safra de 2014, a 

produtividade paranaense foi de 2.855 kg/ha e 

na região da Coopavel acima de 3.200 kg/ha.

Ao longo dos anos, os triticultores foram 

reféns do mercado e do governo. A produção 

estava depositada na cooperativa, apesar das 

perspectivas positivas de preços, os moinhos 

especulavam comprando o trigo de acordo 

com as demandas do mercado consumidor 

e com valores estabelecidos abaixo do custo 

de produção e com a implantação do moinho 

de trigo próprio da Coopavel, resolveu-se a 

comercialização do trigo no Oeste do Paraná.

Outro avanço para a triticultura foi o seguro 

rural, assim, os produtores rurais estão 

garantidos em caso de frustração de safra, 

além da disponibilidade de financiamento aos 

juros de crédito rural.

As mudanças foram um incentivo ao 

plantio, com um planejamento estratégico 

de melhorias na qualidade, com novas 

variedades de sementes e inovações nos tratos 

culturais.

Além disso, é um privilégio para os produtores 

rurais poder contar com uma estrutura de 

26 filiais para entregar a produção com uma 

classificação justa e transparente. Por isso, a 

visão da Coopavel mudou a realidade.

A cultura também é importante para os 

produtores rurais na melhoria do solo e na 

produtividade da safra de verão, evitando 

erosões como as que ocorreram em setembro 

de 2015 ocasionadas pelas fortes chuvas, 

cujo o prejuízo não é definido por valores 

econômicos. A qualidade do solo não tem 

preço, uma vez afetado, a recuperação é lenta 

e com custo elevadíssimo pela diminuição de 

produtividade.

O plantio de trigo na safra de inverno não tem 

como objetivo somente a lucratividade, mas 

mas também a melhoria no solo que a cultura 

proporciona, como também o controle de 

pragas, plantas daninhas e doenças, através 

de rotação de culturas, que é um método 

cultural de controle e por isso nos últimos três 

anos o plantio do trigo despertou interesse de 

produtores que faziam vinte anos que tinham 

abandonado a cultura.

Outro fator é a necessidade de melhorar a 

escala de produção das propriedades com a 

diversificação de culturas que proporcionam 

mais receitas durante o ano

Outra vantagem de melhor aproveitamento 

das estruturas de máquinas e de pessoal da 

propriedade. Os custos fixos são diluídos em 

três safras e não somente em duas, que são 

a 1ª e 2ª safra de verão, com a safra de trigo 

os custos da propriedade por saca de grãos 

colhido diminui e aumenta a lucratividade da 

propriedade.

Historicamente, o Paraná é líder na produção 

no Brasil, mas o apoio e a garantia de 

comercialização em todos os dias do ano, 

geram mais confiança e está aumentando a 

produtividade, chegando inclusive a bater 

recorde.

Esta safra de 2015/2016 têm outra vantagem, 

a produção mundial de trigo é menor que 

o consumo. Este fenômeno de produção 

mundial e o câmbio favorável poderá trazer 

surpresas positivas na hora de comercializar 

o trigo. O Brasil importa 50% do trigo 

consumido. O trigo é o segundo cereal mais 

produzido e consumido no mundo, fica atrás 

somente da produção e o consumo de milho.

A Região Oeste tem apresentado clima 

favorável para a produção de trigo, com 

boas produtividades nos últimos anos 

e os produtores não podem dispensar 

oportunidade de aumentar a produção geral 

da propriedade e diminuir os custos físicos.

A Coopavel vai continuar o incentivo à 

produção e além do incentivo ao plantio, 

também efetua a compra antecipada.

cooperativas.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Exportação Paranaense

Segundo a Secex – Secretária de Comércio Exterior do Paraná, o estado 

teve um aumento de 6,7%, na somatória total, o que significa US$ 

1,87 bilhão em exportações no primeiro bimestre de 2016, tornando o 

Paraná líder entre os estados brasileiros.

Um dos principais fatores foi o crescimento de 168,5% das exportações 

de soja no Paraná nos dois primeiros meses do ano. Outro item que 

elevou a taxa das exportações foi o setor automotivo. 

Em 2015 o agronegócio foi o responsável por 46% das exportações 

brasileiras, sendo 24% do PIB do país, sem o desempenho do 

agronegócio, a balança comercial do Brasil teria sido negativa em 

US$ 55,45 bilhões. No Paraná, a agricultura, criou ainda 3.067 novas 

vagas de emprego com carteira assinada. Isso comprova a força do 

agronegócio brasileiro e do nosso estado.

Abate Recorde de Frango e Suíno

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou no 

último mês (março) que o Brasil superou e teve um abate recorde em 

2015.

O abate de suínos cresceu 5,7% em comparação com o ano anterior, 

chegou a 3,43 milhões de toneladas um crescimento de 7,4% em relação 

com 2014. A suinocultura aponta um crescimento ininterrupto desde 

2005, o Paraná foi um dos estados que liderou o abate em 2015.

Já o abate da carne de frango, cresceu 5,4%, as carcaças 5% sendo 13,14 

milhões de toneladas. A produção cresce continuamente desde 1997 

passando por uma única queda no ano de 2009.

Febre Aftosa 

A Campanha Nacional de vacinação contra a febre aftosa teve início no 

mês de março nas regiões do Pará e Amazônia.

É o período em que os produtores devem imunizar todos os bovinos e 

bubalinos, desde de 2015 o Paraná luta para eliminar a Febre Aftosa no 

estado, para se tornar livre da doença.

Com este status mundial sanitário, livre de febre aftosa, o Paraná 

poderá ampliar os mercados de carne e leite, além de outros produtos 

da cadeia produtiva. 

No mês de maio está programado o início da 1ª etapa da vacinação no 

estado em animais com até 24 meses.

Adapar lança novo calendário de plantio e 
colheita de soja no Paraná

Com objetivo de conter o avanço da Ferrugem Asiática, a ADAPAR 

-  Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, anunciou um novo 

calendário para o plantio de soja no estado.
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Para a Safra 2016/2017 o período que deve ser obedecido é de 16 de 

outubro a 31 de dezembro 2016, com a colheita devendo ocorrer até 

15 de maio de 2017. Além de estar proibido o plantio da Soja 2ª Safra e 

semear duas vezes no mesmo ano agrícola.  

Alerta – Amaranthus Palmeri 

A Embrapa Soja está disponibilizando através do comunicado técnico 

88, informações sobre uma planta daninha que vem preocupando 

os produtores rurais da região. A Amaranthus Palmeri é uma erva 

daninha exótica de caruru com crescimento rápido e de maneira 

agressiva. Segundo os levantamentos uma única planta pode produzir 

de 100 a 1 milhão de sementes. Em 2015 ela foi encontrada no Mato 

Grosso, hoje o risco de entrada no Paraná é grande pois o estado faz 

divisa com o Mato Grosso. 

As principais características são: 

 + Pecíolos das folhas iguais ou maiores que a lâmina foliar;

 + Flores masculinas ou femininas separadas em cada planta, tem 

aparência de espinho;

 + As folhas são simétricas no caule com estrias longitudinais sem 

pilosidade. Nas folhas aparecem manchas brancas em forma de “V”;

 + São confundidas com as outras espécies existentes no Brasil.

A indicação é que o produtor fique alerta com essa e com outras plantas 

existentes, caso a suspeita seja a Amaranthus Palmeri ou outra planta 

daninha, comunique o seu técnico responsável com urgência. Por isso 

a importância do monitoramento, o diagnóstico precoce e o controle 

imediato, assim que confirmado. 

Agrotendências 2016

Um estudo realizado aponta que nos últimos 10 anos o Brasil teve um 

aumento da produtividade que desde 1975 vem crescendo 3,53% ao ano 

e se tornou líder na exportação de carne de frango.

A agropecuária cresceu de 2% a 2,5%, colocando o Brasil no topo com 

o terceiro maior exportado agrícola do mundo, como Vice-líder na 

exportação com 37% do mercado. O Agronegócio é responsável ainda 

por 22% do PIB e 37% dos empregos formalizado do Brasil.

Fonte: Canal Rural

CAR - Termina dia 5 de maio o prazo para 
realizar o cadastro

Os produtores rurais têm apenas até 5 de maio para fazer o CAR 

- Cadastro Ambiental Rural. O prazo foi determinado pelo Código 

Florestal para que os proprietários de terras repassem as informações 

ambientais referentes a situação das áreas de preservação permanente, 

reserva legal, uso de registro, florestas e vegetação nativa. 

O CAR foi regulamentado em 2014 e prorrogado em 2015 por mais 

um ano, o objetivo é que esse sistema sirva como base para controle, 

monitoramento e combate ao desmatamento no país. Segundo o Sicar, 

67,6% das áreas rurais já foram devidamente cadastradas, no Sul do 

Brasil 35,7% estão regularizadas.  

Caso o produtor não realize o cadastro ele pode perder vários 

benefícios, além de aplicação de multas e a partir de 28 de maio de 

2017 as instituições financeiras não poderão conceder crédito aos 

produtores que não fizeram o CAR.

Valor de Mercado

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

média mensal. A comparação é do mês de março de 2015 e com março 

de 2016. O campo “Variação” mostra o comparativo com os valores nos 

anos de 2015 e 2016.

Mercado - Média Mensal

Produtos Mar 2015 Mar2016 Variação

Soja R$ 59,48  R$ 63,57 6,87% 

Milho R$ 21,36 R$ 34,30 60,58%

Trigo R$ 32,52 R$ 40,45 24,38%
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Missa em Santa Marta - A salvação provém 
do pequeno

A salvação de Deus não provém das coisas grandes, do poder ou do 

dinheiro, das facões clericais ou políticas, mas das coisas pequenas e 

simples que, por vezes, suscitam até indignação. A Igreja prepara-nos 

para a Páscoa e nos faz refletir sobre a salvação: como pensamos que é a 

salvação, aquela salvação que todos nós desejamos afirmou Francisco. E 

precisamente a história da doença de Naamã, narrada no segundo livro 

dos Reis (5, 1-15), nos aproxima da realidade da morte: e depois? Com 

efeito a doença, evoca-nos sempre aquele pensamento: a salvação. Mas, 

questionou-se o Pontífice, «como se dá esta salvação? Qual é o caminho 

para a salvação? Qual é a revelação de Deus a nós cristãos sobre a salvação?

Na opinião do Papa a palavra-chave para compreender a mensagem de 

hoje da Igreja é indignação. Quando Naamã, chegou à porta de Eliseu 

pedindo para ser curado, e este mandou-lhe dizer por um mensageiro que 

se lavasse sete vezes no Jordão. Algo simples. Talvez precisamente por isso 

Naamã ficou indignado exclamando: Enfrentei uma viagem deste tipo, com 

muitos dons... pelo contrário, tudo acabou com um simples banho no rio. 

Além disso, acrescenta Naamã, nós temos rios mais bonitos do que este.

Também os habitantes de Nazaré – realçou Francisco referindo-se ao 

trecho evangélico de Lucas (4, 24-30) – ficaram indignados depois de ter 

ouvido a leitura do profeta Isaías, que Jesus pronunciou aquele sábado na 

sinagoga dizendo “hoje aconteceu isto”, que fala da libertação, de como o 

povo será libertado. E comentavam: Mas ele, quem se julga ser? Este é um 

de nós, vimo-lo crescer desde criança, nunca estudou. E «indignaram-se» a 

ponto que queriam matá-lo.

Ainda mais, prosseguiu o Papa, depois de algum tempo Jesus sentiu este 

desprezo por parte dos dirigentes, os doutores da lei que procuravam a 

salvação na casuística da moral - “este pode até aqui, até ali...” - e assim 

tinham não sei quantos mandamentos e o pobre povo...

Precisamente por isso as pessoas não tinham confiança neles. O mesmo 

acontecia com os saduceus que procuravam a salvação nos compromissos 

com os poderes do mundo, com o império: uns com as facões clericais, 

outros com as fações políticas, procuravam a salvação deste modo. Mas o 

povo intuía e não acreditava neles. Ao contrário acreditava em Jesus porque 

falava com autoridade.

Mas por que esta indignação? É a questão levantada pelo Pontífice. 

Porque – sublinhou – no nosso imaginário a salvação deve provir de algo 

grande, de algo majestoso: salvam-nos só os poderosos, aqueles que têm 

força, dinheiro, poder, estes podem salvar-nos. Ao contrário o desígnio de 

Deus é outro. E assim indignam-se porque não podem compreender que 

a salvação provém só do pequeno, da simplicidade das coisas de Deus. E 

quando Jesus faz a proposta do caminho da salvação, nunca fala de coisas 

grandes, só de coisas pequenas.

Nesta perspectiva Francisco sugeriu que se relesse as bem-aventuranças 

evangélicas - Serás salvo se fizerdes isto - e o capítulo 25 de Mateus. São 

os dois pilares do Evangelho: Vens, vens comigo porque fizestes isto”. E 

trata-se de coisas simples: tu não procuraste a salvação ou a tua esperança 

no poder, nas fações, nas negociações, não; fizeste simplesmente isto. Mais 

precisamente isto indigna muitos.

Como preparação para a Páscoa – propôs o Papa – convido-vos, eu também 

vou fazer o mesmo, a ler as bem-aventuranças e a ler Mateus 25, e a pensar 

e ver se algo disto me indigna, me tira a paz. Porque a indignação é um luxo 

que só os vaidosos, os orgulhosos, se podem permitir.

Precisamente no final das bem-aventuranças – explicou Francisco – Jesus 

diz uma palavra forte: Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza 

de mim, ou seja, que não despreza isto, que não sente desdém. E refletindo 

sobre as razões destas palavras, o Papa repetiu que nos fará bem reservar 

um pouco de tempo – hoje, amanhã – e ler as bem-aventuranças, ler 

Mateus, e estar atentos ao que acontece no nosso coração: se há alguma 

indignação. E pedir a graça ao Senhor de compreender que o único 

caminho da salvação é a loucura da cruz, isto é, a aniquilação do Filho 

de Deus, de se tornar pequeno. Na liturgia de hoje, concluiu, o pequeno é 

nomeadamente representado pelo lavar-se no Jordão e pela pequena aldeia 

de Nazaré.
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Pensionato Santa Marcelina 

Novo campo apostólico no oeste do Paraná 

As Irmãs Marcelinas chegaram ao Oeste do Paraná em 1967, por meio de 

um convite de Dom Armando Círio que conhecia as Irmãs Marcelinas 

na cidade de Botucatu-SP, primeira Obra Apostólica das Marcelinas 

no país, percebendo a necessidade de novas Congregações virem 

para Cascavel fez o convite para a Congregação assumir nesta cidade 

o Abrigo São Vicente de Paulo, junto aos idosos, missão esta, que as 

Irmãs abraçaram e continuam sendo presença evangelizadora junto 

a Comunidade. No dia 29 de setembro de 2012, festa dos Arcanjos: 

São Miguel, São Gabriel e São Rafael, ano centenário da presença 

das Irmãs de Santa Marcelina em terras brasileiras, Dom Armando 

Círio, abençoou a Pedra fundamental para dar início à construção do 

Pensionato Santa Marcelina na cidade de Cascavel. No lançamento 

da pedra fundamental Irmã Maria  ngela Agostoni, Madre Geral da 

Congregação, assim escreveu: “Gostaria muito de estar com vocês 

para a bênção e lançamento da Pedra Fundamental do Pensionato 

Santa Marcelina. É uma cerimônia muito significativa para a nossa 

Missão, em Cascavel. É uma resposta importante à reflexão do Capítulo 

Geral, que reforça nossa Missão e estilo educativo. Mais uma vez 

nosso Fundador nos chama para educar através do “vivere insieme”, 

participando da vida do educando. O Pensionato realiza hospitalidade, 

o acolhimento, o viver juntas no estilo das origens com os educandos. 

É uma obra profundamente Carismática.” As Irmãs Marcelinas, desde 

o início da Arquidiocese em 1978 prestam sua colaboração na Pastoral 

Vocacional e também na Pastoral Universitária em comunhão com 

o atual Arcebispo Dom Mauro Aparecido dos Santos, evangelizando 

o mundo da cultura, tornando possível o diálogo entre Fé e Razão. 

Percebendo os desafios das jovens universitárias e de suas famílias 

sentimos a necessidade de oferecer um novo campo apostólico para 

a sociedade Cascavelense: O Pensionato tem por finalidade educar, 

assistir e promover as pessoas segundo seu carisma religioso e a 

evangelização da juventude e desta forma, mantém e oferece serviços 

de pensionato destinado às jovens que estejam cursando graduação e 

cursos de especialização, mestrado, doutorado e outros equivalentes. 

As Irmãs de Santa Marcelina atendem diversos Pensionatos: Londres, 

Milão-Itália, Brasília, São Paulo e agora em Cascavel, dando início as 

atividades. O Beato Luigi Biraghi, Fundador da Congregação, sempre foi 

muito sensível em acolher as aspirações e esperanças da sua geração. 

A atenção ao seu tempo o levou a descobrir suas necessidades, seus 

“estragos”, seus desafios, por ele enfrentados com a convicção de que 

tudo, em Jesus, pode ser redimido e sanado. Com intuição profética o 

Fundador vê na mulher o elemento chave para iniciar o processo de 

requalificação da sociedade. “O fim para o qual, com a graça de Deus, 

foi instituída esta pia Congregação foi o de educar bem as meninas, cuja 

formação cristã e civil depende, em grande parte, o bem da Igreja e do 

Estado”. Promovendo a formação da mulher em todos os níveis, o Beato 

Biraghi pretende atingir o objetivo principal do seu projeto educativo: a 

FAMÍLIA. O Fundador quer que todas as Irmãs, como verdadeiras mães, 

se sintam investidas por Deus desta “santa e fatigosa missão”: “tome 

esta criança, alimente-a para mim e eu lhe darei a devida recompensa”. 

Assim, CADA PENSIONISTA SINTA-SE BEM-VINDA, À FAMÍLIA 

MARCELINA NO PENSIONATO EM CASCAVEL!

Ir.Lourdes Zanini

Religiosa Marcelina

Para maiores informações acesse: 

Site: www.pensionatosantamarcelina.com.br 

Facebook: Pensionato Santa Marcelina Cascavel Paraná

e-mail: contato@pensionatosantamarcelina.com.br 

Endereço: Rua Jaime Duarte Leal, 79, 

Bairro: Jardim Maria Luiza -(em frente do  ABRIGO SÃO VICENTE DE 

PAULO) 

Telefones: (45) 33064799 e 32244368
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Alta produtividade do Trigo incentiva 
produtores rurais a optarem pela cultura 
na região

O trigo é uma cultura importante na composição dos sistemas de 

produção agrícola sustentável, é uma alternativa indispensável para 

sucessão e rotação da produção de grãos, pois contribui na manutenção 

da capacidade produtiva do solo e do manejo integrado de pragas, 

doenças e plantas invasoras. Utilizado como alimento fundamental 

na nutrição humana, o seu cultivo apresenta peculiaridades e riscos 

por ser de uma cultura de inverno. O conhecimento e a aplicação de 

tecnologias adequadas de cultivo são necessários para garantir a 

qualidade do produto, rendimento potencial e retorno econômico. 

Hoje procuramos um tipo de planta diferente para o trigo, com uma 

estrutura baixa, alto perfilhamento e perfilhos mais parelhos, folas 

mais eretas, alto potencial de rendimento, com estabilidade na 

qualidade das farinhas, porém colocar todas estas características em 

uma só planta é difícil. Assim as empresas de melhoramento genético 

que sempre buscam oferecer uma variedade mais melhorada.

O trigo tem um potencial de produção em parcelas experimentais 

perto das 7.000 kg/ha, com controle de todos os fatores de produção em 

sequeiro e em condições de irrigação estamos chegando a 9.000 kg/ha 

no cerrado. Em nossa região, está próximo a 5.000 kg/ha, em lavouras 

com um bom tratamento fitossanitário e investindo na nutrição das 

plantas, produtividade alta que deve ser aproveitada pelos produtores. 

Se o produtor produzir com qualidade, em quantidade suficiente para 

abastecermos os moinhos não vão precisar importar Trigo de outras 

regiões ou países. Com relação a insegurança pela questão climática, 

a Coopavel oferece a seus cooperados um programa de seguros em 

parceria com a Sancor Seguros, que visa proteger o triticultor.

O seguro que estamos operando cobre os seguintes sinistros:

 + Seca

 + Granizo

 + Ventos Fortes

 + Ventos Frios

 + Tromba d’água

 + Chuvas excessivas

 + Variação excessiva de temperatura

 + Incêndio e raio

 + Geada 

A Coopavel com a Credicoopavel também disponibiliza linhas de 

crédito de custeio destinado a cobrir as despesas habituais do ciclo 

produtivo da cultura, como a compra de insumos, plantio, tratos 

culturais e colheita do produto. 

O custeio de trigo é liberado pela CREDICOOPAVEL em atendimento 

aos projetos elaborados pela assistência técnica da COOPAVEL. 

Os recursos disponibilizados do custeio, permitem ao produtor a 

vantagem de planejar a condução de sua lavoura e aumentar seu poder 

de negociação estimulando o mercado e consequentemente o setor 

agrícola.

Texto: Eng.º Agrônomos - Cláudia M. Prado 

dos Santos e Mário Lúcio Melo 
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As condições de financiamento dependem do enquadramento do 

produtor rural: 

Custeio PRoNAF

Beneficiários: Agricultores familiares que possuem DAP - Declaração 

de Aptidão ao Pronaf.

Valores entre R$ 10.000,00 até 30.000,00 - Taxa de juros 4,50% a.a.

Valores do custeio de R$ 30.000,00 até R$ 100.000,00 - Taxa de juros 

5.5% a.a.

Custeio PRoNAMP

Beneficiários: Produtores rurais, arrendatários e parceiros que tenham 

no mínimo 80% de sua renda bruta anual originaria da atividade 

agropecuária. 

Valor do custeio – até R$ 300.000,00 Taxa de juros – 7.75% a.a.

outros Custeios

Beneficiários: Produtores rurais, sendo PF ou PJ que não se enquadrem 

no PRONAF e nem no PRONAMP

Valor do custeio acima de R$ 250.000,00 Taxa de juros – 8.75% a.a.

Como oferecemos condições para que o triticultor possa produzir, 

assegurando a sua lavoura, não podemos esquecer que a lavoura de 

trigo merece ser conduzida com todo o cuidado técnico, pois além da 

lucratividade, temos a condição essencial do trigo entrar no sistema de 

produção como ferramenta.

O trigo tem uma grande importância para a manutenção do bom 

sistema de plantio direto, pois permite o controle de plantas daninhas, 

doenças e pragas. Sabemos que uma boa cobertura do solo juntamente 

com aplicações corretas, com a recomendação e acompanhamento 

do agrônomo, de herbicidas, o controle será maior na nossa região as 

plantas daninhas, a Buva e o Capim Amargoso.

Além disso, o trigo, é uma excelente opção de manejo destas plantas 

daninhas, encontramos várias experiências positivas, pois quando as 

áreas ficam em pousio ou se faz um plantio de plantas para cobertura 

de soloms e o manejo não é adequado, o resultado pode ser totalmente 

negativo. Assim, o cultivo do Trigo proporciona um manejo adequado 

para a produção, a cultura permite uma janela de controle de plantas 

daninhas ente o cultivo de verão e no seu plantio e em algumas regiões 

entre o seu cultivo e o plantio de verão.

Ao procurar altas produtividades, é preciso estar atento a parte 

nutricional, como toda gramínea, o trigo exige altos índices de 

nitrogênio, incluir uma boa quantidade na base e fazer uma cobertura 

na época adequada, é o que vai fazer o trigo produzir dentro do seu 

potencial, expressando melhor as qualidades da farinha. Para um 

melhor resultado na propriedade é preciso conversar sobre o manejo 

com a área técnica, ver qual é uma boa adubação para o trigo, trabalhar 

para que o “sistema” melhore. Pode ser que se possa utilizar adubos 

nitrogenados, que contenham enxofre em sua composição, pois além 

de fornecer para o trigo, vai ficar no solo em melhor qualidade para 

a cultura e verão. Outro cuidado que não deve ser esquecido é com os 

fitossanitários, as aplicações de fungicidas e inseticidas devem sempre 

seguir as recomendações de um agrônomo, pois temos vários fatores 

que podem afetar o controle da doenças e pragas. 

Com todos esses cuidados, no preparo do solo, no plantio, no manejo, 

com o seguro ou custeio Proagro, a cultura do trigo é a grande aposta 

para a Safra de Inverno em 2016, pois quando bem conduzida traz 

segurança de produção e colheita. Os profissionais da Coopavel estão à 

disposição para auxiliar o produtor sempre do preparo à colheita.
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O cuidado com a temperatura do 
aquecimento é um dos fatores 
importantes para a produtividade na 
avicultura moderna

O frango atual foi selecionado para um grande potencial genético 

de ganho de peso e uma alta capacidade de converter os alimentos 

ingeridos em carne. Para o frango expressar todo o potencial genético 

são necessárias para as aves, as melhores condições referentes ao 

manejo, ambiência, nutrição e sanidade.

O aquecimento é uma das etapas mais importante na criação de 

frangos, pois os pintainhos nascem com o sistema de termorregulação, 

a temperatura corporal, imaturo em média de 15 dias, o significa 

que nos primeiros dias o pintainho é totalmente dependente do 

aquecimento fornecido na granja.

A temperatura recomendada no aviário é fundamental que para que o 

pintainho tenha um ótimo consumo de ração e para possa ter um bom 

desenvolvimento dos órgãos como: intestinos, coração, pulmões e o 

sistema imunológico, que é a defesa e resistência contra as doenças.

Somente um bom sistema de aquecimento e adequado ao tamanho do 

aviário é que permite que o ar seja renovado dentro da granja, com uma 

ventilação mínima. O granjeiro fará uma boa renovação somente se 

possuir um excelente sistema de aquecimento.

 Existem diversos sistemas de aquecimento disponíveis no mercado, 

sendo a maioria deles bastante eficientes para a produção de calor. 

Temos o principal aquecimento com a utilização de energia elétrica, 

gás, óleo diesel, pellets e lenha.

Na escolha do equipamento é importante considerar a disponibilidade 

dos insumos, os custos de aquisição da máquina, a manutenção 

necessária ao longo do tempo e também considerar a quantidade 

de mão de obra necessária para operar o sistema. O importante é 

proporcionar ao lote o aquecimento necessário e constante com a 

menor oscilação de temperatura possível para fornecer a zona de 

conforto térmico às aves e dessa maneira melhorar o ganho de peso, a 

conversão, diminuir a mortalidade e o melhorar o resultado zootécnico.

Importante

 + Verificar o funcionamento do aquecedor alguns dias antes de alojar, 

pois existe um tamanho indicado para cada aviário, utilizar lenha 

seca pois melhora o funcionamento evitando a fumaça,  manter o 

sensor do aquecedor na altura das aves e distante dos canos de saída 

do calor, fazer limpeza do cinzeiro e grelha,  verificar obstrução ou 

furos na chaminé, quando a temperatura no termômetro da saída 

do forno baixar de 100°C reabastecer de lenha. Caso a lenha acabe 

o aquecedor vai jogar ar frio para dentro do aviário, causando a 

refugagem do lote;

 + Ter um bom isolamento da área de alojamento;

 + Fazer um bom pré-aquecimento da cama, o ideal é 30° C na chegada 

dos pintainhos;

 + Ter um bom estoque de lenha seca necessária para o consumo no 

inverno; 

Quando usar Pellets:

Deve ter uma boa qualidade, ficar bem armazenado em local seco e ter a 

quantidade necessária para fazer o aquecimento ideal para o lote.

Texto: Médico Veterinário CRMV 3356 - 

Vanderlei Domingues de Matos
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Os mais eficientes na produção de aves
MARÇO DE 2016

Produtor
Unidade 

Acerto
Nº de Aves

Peso 
médio

Idade do 
abate

Mortali-
dade

Conversão 
Alimentar

IEP
Sistema de 

trabalho
Mão de 

obra

Antonio Luiz Santorum
Três Barras 

do PR
19300 3.088 43,17 2,87 1,605 391

Pressão 
Negativa

Contratada

Nevio Baroni
Campo 
Bonito

15000 3.321 45,44 3,31 1,656 388
Pressão 

Negativa
Contratada

Frederico Domingos Thome
Campo 
Bonito

14800 3.124 43,42 3,23 1,647 380
Pressão 

Negativa
Contratada

Velmir Francisco Valente
Campo 
Bonito

14800 3.145 43,65 4,12 1,664 379
Pressão 

Negativa
Contratada

Lourdes Santin Walziniak
Sede 

Alvorada
14100 3.128 44,54 2,00 1,663 378

Pressão 
Negativa

Familiar

Média Coopavel 2,899 44,61 3,22 1,737 325,24

Quando usar Lenha:

Estar seca e evitar lenha verde e molhada, ter o tamanho adequado a 

máquina utilizada, disponibilizar a quantidade necessária para fazer o 

lote de acordo com o tamanho da instalação.

Quando usar Gás e GLP:

Ter disponível a quantidade necessária para aquecer o lote.

No caso de aquecedores, hoje, existem equipamentos com alta 

capacidade de aquecimento, comparando com os modelos mais 

antigos, e que tinham um grande consumo de lenha, diesel e gás. Uma 

opção é a utilização de aquecedores com uso de pellet, muito eficiente 

para o aquecimento, com menor uso de mão de obra, com aquecimento 

constante e um custo acessível.  

Manejo dos lotes

Independente do sistema de aquecimento utilizado, é fundamental que 

o granjeiro faça o manejo correto do equipamento e estar atento quanto 

ao funcionamento dos equipamentos de ambiência para garantir que as 

aves estão na zona de conforto durante toda a vida do lote, permitindo 

assim o melhor desempenho zootécnico com melhores conversões, 

pesos, menores mortalidade e como resultado melhores pagamentos.
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Manejo de cortinas ideal para manter o 
bem-estar dos animais
Texto: Médico Veterinário -  João Paulo Orben

Os sistemas de produção de suínos vêm evoluindo de forma 

permanente e levaram à adoção de métodos mais confinados, com 

aumento da densidade de animais nas instalações aliada com a maior 

concentração de granjas em determinadas áreas geográficas. Essas 

mudanças aumentaram muito o risco do surgimento de doenças 

infecciosas na suinocultura, acompanhadas do conjunto de prejuízos 

que causam. 

Em relação as doenças respiratórias os problemas são claros, 

diminuindo o ganho de peso diário e na utilização dos alimentos, é 

necessária uma maior conversão alimentar, aumento na mortalidade, 

maiores gastos com medicamentos e vacinas, perdas no abate por 

condenações relacionadas com pneumonias, pleurites ou abscessos.

As causas das pneumonias em suínos são complexas, a iniciar pelo 

efeito que as doenças do trato respiratório superior, rinites, que 

prejudicam os mecanismos de defesa das narinas, dificultando o 

animal a filtrar as partículas infecciosas e poluentes suspensos no ar, 

umidificação e aquecimento do ar inalado até o efeito representado 

pela ação de todo o conjunto das variáveis ambientais, nutricionais, 

de manejo, de instalações, de situações estressantes e de doenças 

secundárias imunodepressoras que podem predispor ou desencadear 

doenças respiratórias.

Os fatores determinantes das doenças respiratórias suínas são 

geralmente infecciosos e podem ser enquadrados, de maneira 

genérica, em duas grandes classes: a primeira é representada 

pela grande proporção das granjas que sofrem com os problemas 

respiratórios causados por Mycoplasma hyopneumoniae (Mh) e 

invasores secundários, principalmente a Pasteurella multocida (Pm). 

Uma proporção menor de granjas tem problemas com a infecção com 

o Actinobacillus pleuropneumoniae (App). As infecções virais que 

afetam o pulmão e que podem se somar a esse complexo etiológico, 

favorecendo a instalação das doenças respiratórias e ampliando o 

efeito negativo sobre o animal. Os agentes virais geralmente causam 

pneumonia intersticial e, em conjunto com infecções bacterianas, 

levam a prejuízos maciços à indústria suinícola de todo o mundo.

Destacamos abaixo algumas situações simples para auxiliar o produtor 

de suínos a atingir o conforto e o bem-estar animal:

 +  Cuidar a corrente de ar dentro da instalação. Basta alguns minutos 

no dia com corrente de ar sobre os animais para prejudicar 

enormemente o desempenho dos suínos;

 + Não fechar totalmente as cortinas para evitar a formação de gás, 

salvo quando os animais estão recém alojados e necessitam de mais 

calor.

 + Excesso de gás contribui para desenvolver doenças respiratórias, 

deve-se então fazer a limpeza seca (raspador e vassoura) 

diariamente e quantas vezes forem necessárias.

 + Limpar canaletas que podem produzir gás e contaminar as lâminas 

de água.

 + Cuidar com formação de pó nas instalações (ração espalhada) que 

podem carrear bactérias e irritar o trato respiratório dos animais.

 + Evitar formação de excesso de umidade nas baias, que aumenta a 

permanência das bactérias no ambiente.

 + Se possível realizar nebulização com desinfetantes, onde há melhora 

do ambiente e reduz a pressão de infecção sobre os animais.

 + Separar os animais adoecidos, para intervir com a medicação 

imediata de tais animais;

 + No intervalo entre lotes fazer efetiva limpeza e desinfecção das 

instalações. 

Com esses pequenos cuidados de manejo se reduz consideravelmente a 

chance de ocorrências de doenças respiratórias em suínos.
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A oportunidade de alta rentabilidade 
na pecuária de corte faz pecuaristas 
investirem em tecnologia
Texto: Médicos Veterinários Guilheme Klein e Ronaldo César da Rosa

Estamos vivendo uma das melhores fases da pecuária de todos os 

tempos. Nunca houve tamanha demanda por alimentos. Nunca se 

consumiu tanta proteína animal. E nunca antes tantas pessoas tiveram 

condições de consumir carne bovina. Essa procura tem impulsionado 

os preços do boi, e mudado a forma de se trabalhar com ele. É 

perceptível a profissionalização do setor pecuário, que busca melhorar 

seus índices zootécnicos, produzir uma carne com extrema qualidade e 

ter seu produto valorizado por um mercado consumidor mais exigente.

Se no passado a bovinocultura era sinônimo de pouco investimento e 

lucro garantido, hoje ela combina com tecnologia e alta rentabilidade. O 

fato é que se faz necessário abandonar velhos hábitos e pensar grande. 

“Colocar cada centavo na ponta do lápis”, analisar riscos e tomar a 

atitude de mudar. 

O pecuarista que ainda hoje adota a cultura extrativista, deixa de 

explorar um potencial gigantesco. Antigamente a fertilidade do solo 

permitia uma lotação e um lucro que já não são compatíveis com as 

áreas degradadas que vemos. Os solos perderam fertilidade, ficaram 

pobres em matéria orgânica e a cada reforma, recebem uma espécie 

forrageira menos exigente, consequentemente, menos produtiva.

A palavra é investir na adubação e no manejo correto dos materiais que 

já estão implantados. Entender que a pastagem é como qualquer outra 

cultura, e se receber a correta atenção, vai melhorar a cada ano. Afinal, 

pastagens perenes são ad aeternum, não precisam ser reformadas 

apenas por terem perdido vigor. Precisam é de condições para produzir.

Para tanto, é imprescindível analisar o solo e diagnosticar o que precisa 

ser feito em cada piquete. Mesmo em áreas declivosas, que geralmente 

desencorajam essas medidas, já existem implementos capazes de 

lançar fertilizantes à grandes distâncias, facilitando as correções. E nas 

áreas planas, usar mão de integrações, sobressemeaduras de culturas 

sazonais e adubações mais recorrentes. Isso elevaria em muito a taxa 

de lotação e a produção de carne por hectare.

No Brasil há cerca de 200 milhões de hectares (ha) de pastagem, desses, 

70% são considerados degradados, ou em processo de degradação. A 

taxa de lotação média não chega a atingir 1 UA - Unidade Animal por 

ha, o que significa que, na maioria, há uma cabeça de gado ou menos 

por ha.

A média paranaense é um pouco superior, mas ainda está muito 

longe das 8 UA/ha possíveis de se alcançar com pastagem, adubação e 

manejos corretos. No entanto, os esforços devem ser nesse sentido, pois 

a tecnologia para isso existe, e a demanda para essa produção também.
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O Paraná luta para ser zona livre de aftosa sem vacinação já em 2017. 

Com isso, não será possível a entrada de animais de estados que não 

possuam a mesma situação. Hoje há um déficit de mais de 500.000 

bezerros e caso aumentem as exportações, o que é muito provável, 

essa necessidade só aumentará.  Para o produtor poder quantificar o 

retorno sobre o capital investido na adubação de pastagem, a simulação 

abaixo apresenta a adubação de pastagem, lavoura de milho e lavoura 

de soja.

Na simulação a seguir, avaliamos o impacto da adubação em 1 hectare 

de pastagem formada de Aruana, uma gramínea do gênero Panicum. 

Esta pastagem hipotética se encontra na região oeste do Paraná, onde 

experimentos têm mostrado que esta forrageira produz em média 15 

toneladas de matéria seca por hectare ao ano.

Para melhor interpretação da tabela 1, são necessárias alguma 

informações importantes. Quando se faz adubação em pastagem, 

ocorre um aumento na produção de massa naquela área, melhorando 

a relação folha/colmo e com isso, aumentando consideravelmente a 

eficiência de pastejo pelos animais. Outra informação a se considerar é 

que o capim Aruana tem mostrado respostas de produtividade frente a 

adubação que variam de 30 a 90 Kg de MS para cada 1Kg de Nitrogênio 

aplicado (na simulação utilizamos resposta de 60 Kg MS / Kg de N 

aplicado).

Tabela 1 - Comparativo de produção de forragem.

CoMPARATIVoS dE PRodUÇÃo

SEM AdUBAÇÃo

Eficiência do Pastejo 40%

Produção 15 ton. MS/ha/ano

Lotação 1,82 UA/ha

CoM AdUBAÇÃo

Produção 19,75 ton. MS/ha/ano

Lotação 3,6 UA/ha
SALDO DE LOTAÇÃO 1,78 UA/ha ou 3 bezerros de 8@

Na tabela 2, a adubação utilizada foi ureia com preço de R$ 1.580,00/

ton. Preço do bezerro de 8@ cotado a R$ 1.600,00. Consideramos no 

cálculo que este bezerro permaneça por 365 dias nesta pastagem com 

ganho médio diário de peso de 0,700 Kg, e, tendo ao final do período um 

rendimento de carcaça de 53% e preço de arroba cotado a R$ 155,00.

Tabela 2 - Retorno de capital em adubação de pastagem. 

AdUBAÇÃo

Dose aplicada 150 kg uréia/ha/ano

Custo da aplicação R$ 120,00 hr/máquina

CUSTO TOTAL R$ 357,00 / ha

CUSTo PoR ANIMAL

Vacinas = Aftosa + Carbúnculo R$ 4,00

Vermífugo (3 doses) R$ 3,80

Sal Mineral R$ 42,58

Salário Anual R$ 20,80

Energia R$ 1,80

Impostos R$ 2,50

Outros R$ 2,40

TOTAL R$ 77,88

INVESTIMENToS

Adubação R$ 357,00

Compra de bezerro (3/ha) R$ 4.800,00

Manutenção animal (3/ha) R$233,64

TOTAL R$ 5.390,64

REToRNo

Investimentos totais R$ 5.390,64/ha/ano

Venda de animais (3) R$ 8.141,06/ha/ano

Margem de retorno R$2.750,42/ha/ano

Taxa de retorno 51%
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É fácil perceber que adubação de pastagem é um ótimo negócio para o 

pecuarista, pois uma taxa de retorno sobre o capital investido de 51% é 

muito atrativo e deve ser levado em consideração.

Para ilustrar ainda mais esta simulação, vamos compará-la com as 

taxas de retorno sobre o capital investido da lavoura de soja (tabela 3), 

onde consideramos produtividade de 66,11 sacas por hectare e preço da 

saca cotado em R$ 63,50,  e, milho (tabela 4) com produtividade de 206,6 

sacas por hectare e preço da saca a R$ 33,50.

Tabela 3 - Retorno de capital na lavoura de soja. 

LAVoURA dE SoJA

CUSToS

INSUMOS

Produto dose R$/und. ToTAL/ha

Fertilizante 330,5kg 1.200,00 R$396,70

Semente 49,58kg 5,00 R$247,93

KCL 82,64 1.400,00 R$115,70

Inseticida (3x) 0,826 Lt 102,00 R$252,75

Herbicida 1,65 Lt 17,50 R$28,87

Fungicida 0,289 Lt 280,00 R$80,92

Fungicida (2x) 0,620 Lt 150,00 R$51,66

Óleo mineral (3x) 1,23 Lt 14,00 R$51,66

Inseticida (3x) 3kg 33,00 R$297,00

Foliar 0,289 Lt 85,00 R$24,56

Acaricida 0,248 Lt 82,00 R$20,33

Inoculante 0,248 Lt 13,00 R$3,42

Fungicida 1,24 Lt 24,00 R$29,76

TOTAL R$1.735,60

MÁQUI-
NAS

Manejo Quantidade R$/und. ToTAL/ha

Plantio 0,62 hr 120,00 R$74,40

Pulverização 4 apl. 33,00 R$132,00

KCL 1 apl. 33,00 R$33,00

Colheita 4,6 sc 63,50 R$292,10

Frete 1,32 sc 63,50 R$83,83

TOTAL R$615,32

FINANCIAMENTo R$ 1.735,69 7,50% R$ 130,17

REToRNo

Investimentos totais R$ 2.481,09/ha/ano

Receita R$ 4.198,34/ha/ano

Margem de retorno R$ 1.717,25/ha/ano

Taxa de retorno 69%

 

Tabela 4 - Retorno de capital na lavoura de milho 
 

LAVoURA dE MILHo

CUSToS

INSUMOS

Produto dose R$/und. ToTAL/ha

Fertilizante 413,2kg 1.521,00 R$628,51

Semente 1,24 sc 509,00 R$631,16

Cloréia 330,57 kg 1.440,00 R$476,02

Sulfato 206,61 kg 980,00 R$202,47

Herbicida 1,65 Lt 17,50 R$28,87

Herbicida 3,30 Lt 16,50 R$54,54

Herbicida 0,165 Lt 380,00 R$62,70

Fungicida (2x) 0,62 Lt 150,00 R$186,00

Óleo Mineral 0,826 Lt 15,00 R$12,39

TOTAL R$2.324,80

MÁQUI-
NAS

Manejo Quantidade R$/und. ToTAL/ha

Plantio 0,82 hr 120,00 R$98,40

Pulverização 4 apl. 33,00 R$132,00

Cloréia 1 apl. 33,00 R$33,00

Sulfato 1 apl. 33,00 R$33,00

Colheita 14,4 sc 33,50 R$482,40

Frete 4,1 sc 33,50 R$137,35

TOTAL R$615,32

FINANCIAMENTo R$2.324,80 7,50% R$174,36

REToRNo

Investimentos totais R$ 3.415,31/ha/ano

Receita R$ 6.921,10/ha/ano

Margem de retorno R$ 3.506,17/ha/ano

Taxa de retorno 100%

 

Vale a pena ressaltar que 2016 é um ano atípico, onde a taxa de retorno 

da lavoura de milho está superestimada devido ao elevado preço da saca 

de milho. Quando reavaliamos esta tabela considerando apenas o preço 

da saca do milho cotado a R$ 27,60, preço estimado para o período, a 

taxa de retorno sobre o investimento cai para patamares de 66%.

Além disso, se pensarmos na pecuária de alta tecnologia, fazendo uso 

de silagem para o trato dos animais, conseguimos confinar e produzir 

alimento para 13 UA/ha. Baseado nos dados e custos mencionados 

acima, teríamos ao final de um ano uma produção de 99@ de carne por 

ha, que representa uma receita de R$ 15.345,00, com custo de produção 

em torno de R$ 8.200,00. Ou seja, teríamos um saldo de R$ 7.145,00/ha/

ano. Isso representa um retorno de 53% sobre o valor investido, com um 

custo de R$ 82,82 por @ produzida. 

As mudanças de atitude devem ser sempre no sentido do investimento. 

E é possível produzir muito mais por área quando se tem a tecnologia 

como um norte.
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CrediCoopavel apresenta resultado 
financeiro de quase R$ 10 milhões

Durante a Assembleia Geral Ordinária, realizada no último mês, 

os diretores da CrediCoopavel prestaram conta aos associados. Foi 

apresentado o balanço do exercício referente ao ano de 2015, bem como 

metas e projetos de investimentos para 2016. O resultado financeiro em 

2015 foi de R$ 9,630 milhões.

Em 2015 a CrediCoopavel cresceu 20% no patrimônio líquido, 15% em 

operações de crédito, 18% no capital social, 17% no fundo de reserva e 

10% no ativo total, números de grande expressão comparando com o 

crescimento do país, de acordo com o cenário econômico brasileiro.

O cooperativismo no Brasil se destaca pelo ramo de crédito, atingindo 

a 16ª posição no mundo quando se fala em cooperativismo de crédito. 

Das instituições financeiras brasileiras 18% são cooperativas, no 

Brasil elas estão na 6ª posição no volume de ativos. São cerca de 

1.100 em todo o país, sendo 38 centrais estaduais, 4 confederações, 

além das independentes, como a CrediCoopavel, que somam 18% e 

são autossuficientes, que se mantem com esforços individuais, com 

articulações no setor do agronegócio em razão do ramo de produção. 

Dados do BACEN – Banco Central do Brasil apontam que 75% das 

Cooperativas de Crédito estão concentradas nas regiões sul e sudoeste 

brasileiros. No último levantamento realizado, as mais de mil 

instituições financeiras cooperativas, administravam no fim de 2015 um 

ativo total de R$ 237 milhões no ramo de crédito, o que significa dizer 

que elas detinham 2,84% do mercado financeiro do país. Já as operações 

de crédito totais foram de R$ 96 bilhões, ou seja, 2,85% do total do SFN 

- Sistema Nacional Financeiro e os depósitos somaram R$ 115 bilhões, 

5,44%.    

A CrediCoopavel é a 3ª maior cooperativa de crédito não filiada do 

Brasil, contando com 5.702 associados. Segundo dados levantados pelo 

Banco Central, no país, hoje existem 1.102 cooperativas de crédito, 5.368 

postos de atendimento e 7.500 milhões de associados.

Fazer parte de uma cooperativa de crédito como a CrediCoopavel é um 

grande benefício, pelo retorno com os serviços e pela economia com 

as taxas que são cobradas nos bancos e são isentas na CrediCoopavel. 

No caso de aplicações, por exemplo, podemos pegar um associado que 

tenha aplicado na CrediCoopavel, em 2015, a taxa normal de aplicação e 

o complemento de 8,5% que representa 105% da taxa Selic. 

A distribuição para os associados referente a competência de 2015 

foi de mais de R$ 2,5 milhões, compare algumas das vantagens de ser 

associado, no ano passado, por exemplo:

 + Saldo médio em conta corrente – 7,0%

 + Devolução de juros pagos sem empréstimos – 6,0% 
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 + Complemento sobre aplicações – 8,5% 

 + Juros sobre Capital Social – 12,4%   

Quando comparamos a poupança e a aplicação temos o seguinte 

cenário:

 + Poupança – 7,29% a.a.  

 + Aplicação na CrediCoopavel – 15% a.a. 

Além dos investimentos financeiros os associados, podem realizar os 

movimentos mensais e a CrediCoopavel oferece ainda, vários produtos e 

serviços gratuitos como:

 + Cheque especial

 + Conta corrente

 + Crédito pessoal

 + Aplicação financeira

 + Crédito de custeio agrícola e pecuário

 + Cartão de crédito – Visa Internacional

 + Crédito de investimento na agricultura e pecuária

 + Financiamentos de máquinas e equipamentos

 + Seguro: agrícola, automóveis, imóveis e vida

 + Financiamento de veículos

 

A Credi possuí convênios com as seguintes instituições, que trazendo 

facilidade e otimiza o tempo do associado: 

 + BRDE/BNDES

 + Banco do Brasil

 + Caixa Econômica Federal

 + Bradesco

 + Correspondente Banco do Brasil

 + Seguros

 + Unimed

 + DentalUni

 + Oi, Tim, Vivo, Claro

 + Copel

 + Sanepar

 

Diferente dos bancos a CrediCoopavel não cobra taxa de cadastro, 

emissão de extrato, talão de cheques e manutenção de conta corrente. 

A Febraban – Federação Brasileira de Bancos, divulgou os valores das 

tarifas de serviços financeiros com os valores máximos da manutenção 

de contas, todos acima de R$ 20,00.

 + Banco A – R$ 39,50

 + Outra Cooperativa de Crédito – R$ 21,50

 + Banco B – R$ 33,90

 + CrediCoopavel – Não cobra taxa 

 

Durante a AGO, o Diretor Presidente da CrediCoopavel, Dilvo Grolli, fez 

um agradecimento especial ao trabalho realizado pelo Conselho Fiscal 

durante o ano de 2015 e realizou a votação e eleição do conselho para 

2016.

Conselho Fiscal 2015

 + Claudio Zeni

 + Isaias Luiz Orsatto

 + Adilar Luiz Rosso

 + Jocerlin Barbosa de Oliveira

 + Darcy Antonio Liberali

 + Walmor João Casagrande 

Conselho Fiscal 2016

 + Adilar Luiz Rosso

 + Junior Antonio Brandini

 + Ivan Francener Dallabrida

 + Walmor João Casagrande

 + Valmor Stofela

 + Paulo Roberto Marquioro 

O Conselho e Administração da CrediCoopavel é formado pelos 

seguintes associados:

 +  Dilvo Grolli

 + Rudinei Carlos Grigolleto

 +  Mario José Zambiazi

 +  Acir Inácio Palaoro

 + Paulo Roberto Orso

 + Adriano Marcos Toigo

 + Ibrahim Faiad

 + Plinio Pedro Primo

 + Valderico Jorge Mantovani

 

Conduzida pelo seu diretor Presidente, Dilvo Grolli, durante a AGO 

aprovou a Prestação de Contas do exercício 2015, bem como, a 

destinação da verba para o F.A.T.E.S. (Fundo de Reserva de Assistência 

Técnica, Educacional e Social) e o Planejamento dos Projetos para 2016.

O Fundo de Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – 

F.A.T.E.S. é uma reserva utilizada para realizar ações de assistência 

técnica como:

 + Despesa com treinamento de funcionários e membros dos Conselhos 

de Administração e Fiscal, associados em participação em cursos 

específicos;
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 + Custear aquisição de equipamentos, despesas de treinamento e 

aperfeiçoamento na área de informática;

 + Contratação de empresa especializada, para a implantação do novo 

sistema de tecnologia. 

No início deste ano as filiais da Coopavel, começaram a receber os 

terminais de saldo, o objetivo é que possibilitará o associado da 

CrediCoopavel tirar saldos e extratos da sua conta na própria filial. A 

estrutura física interna da CrediCoopavel também passou por reformas 

para melhorar e ampliar o atendimento dos cooperados. 

Sobre a CrediCoopavel

A Credicoopavel foi fundada por 52 sócios em 24 de novembro de 

1981, com objetivo de prestar serviços de natureza bancária para os 

produtores rurais, associados da Coopavel. 

Em setembro de 1982, o Banco Central do Brasil, autorizou e a 

Credivel, passou efetivamente operar como Cooperativa de Crédito 

Rural, no início de 1983, com quatro colaboradores e uma unidade de 

atendimento.

Após cinco anos, em 1987, o Banco Central do Brasil permitiu que as 

cooperativas de credito rural se desvinculassem das cooperativas de 

produção, mas exigiu que mantivessem o objetivo no segmento Rural.

No ano de 1993 durante uma AGE – Assembleia Geral Extraordinária, 

o nome Credivel foi alterado para CrediCoopavel, dando início a 

uma constante expansão. Hoje a CrediCoopavel possui a matriz na 

sede administrativa da Coopavel, além do atendimento externo aos 

produtores rurais, nas 26 filiais da empresa. 

Empréstimos carteira comercial, crédito rural, financiamento de 

máquinas e equipamentos, seguros diversos, convênios com empresas 

prestadoras de serviços, aplicação financeira RDC e outras operações.

Além da ampliação na estrutura física para melhor atender 

os associados, a CrediCoopavel investiu em 26 terminais de 

autoatendimento que cada filial da Coopavel vai receber um 

equipamento para que o produtor possa tirar extratos e verificar saldo, 

direto no terminal.

Com o objetivo de ampliar e melhorar o atendimento, foi implantado 

o sistema de senhas eletrônicas para os caixas, garantindo assim, o 

atendimento preferencial da Lei Nº 10048/00, prevê:

“As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as 

acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário nos 

termos da lei”.

Outra novidade que está no ar é o novo site da CrediCoopavel, 

para trazer mais informações e novidades para os associados. Os 

detalhes dos produtos, os serviços, os convênios oferecidos, além da 

possibilidade de entrar em contato com a ouvidoria através do site 

ou do telefone 0800-6480648. Em 2016 o planejamento é ampliar a 

utilização dos serviços realizados na estrutura física, pelo virtual 

através do site. Conheça o site, acesse: www.credicoopavel.com.br.

Na sede administrativa a CrediCoopavel atende em novo horário das 9h 

às 12h e das 13h às 15h. Na área industrial permanece o mesmo das 9h às 

15h e fica aberto no horário do almoço.

Seguro Rural 

Os problemas com sinistros, principalmente por questões climáticas, 

são as grandes responsáveis pelas ocorrências registradas. 

Para o seguro rural na safra 2016/2017 serão R$ 158 milhões disponíveis 

para o milho 2ª Safra, o Trigo e outros grãos da cultura de inverno.

Uma resolução aprovada pelo comitê gestor elevou esse ano o 

percentual de subvenção para as apólices que antes eram de 35% e 45% e 

com essa aprovação em 2016 será de 55%. 

A CrediCoopavel está com a equipe preparada para auxiliar o produtor 

na escolha do melhor seguro para sua propriedade, além de esclarecer 

possível dúvidas.   
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A cultura do trigo está vivendo um momento único, marcado por 

transformações de grande impacto positivo para todos os elos da 

cadeia – produtores, processadores e consumidores. Esse processo 

teve início nos anos 1990, quando foi editada a Lei 8.096, que liberou a 

comercialização e industrialização do trigo, derrubando o monopólio 

do Estado na compra e venda de trigo.  

Como resultado, as empresas que atuavam no processamento de trigo 

passaram a trabalhar em regime de livre concorrência, buscando 

otimizar suas operações e, mais importante, prestando maior atenção 

às tendências e demandas do consumidor. O novo cenário mobilizou os 

diversos agentes do mercado do trigo.

Neste esforço para satisfazer um consumidor cada vez mais exigente, a 

Embrapa-Trigo passou a focar seu trabalho de investigação na obtenção 

de cultivares de maior qualidade industrial e adaptados às condições 

de clima e solo do País.

Outra importante iniciativa neste sentido foi desfechada na década 

de 2010, quando indústrias e triticultores decidiram somar forças e 

trabalhar em conjunto, para atender às preferências do consumidor. 

Explica-se: o aumento do poder aquisitivo do brasileiro registrado nos 

últimos anos reverteu-se num aumento de demanda por produtos mais 

sofisticados, de maior valor agregado.

Indústrias e triticultores entenderam esse movimento e passaram a 

trabalhar dentro de uma mesma perspectiva, a agregação de valor. Os 

moinhos indicavam aos produtores quais os tipos de grãos específicos 

de que necessitavam para atender o novo perfil de demanda. Essa 

articulação foi bem sucedida. A despeito de o Brasil ainda ser forçado 

a importar perto de 50% da demanda total devido a limitações de 

ordem climática, o fato é que a triticultura brasileira deu um enorme 

salto de qualidade, chegando a oferecer, em muitos casos, um produto 

comparável ou mesmo superior ao trigo importado.

Neste momento, as atenções do setor voltam-se para um novo desafio: 

a disseminação de dietas e receitas “da moda” que recomendam cortar 

o glúten da alimentação – sem que haja nenhuma base científica para 

tanto. Para evitar a propagação de desinformações do gênero, por 

iniciativa da ABITRIGO quatro associações produtoras de derivados de 

trigo (*) somaram forças para lançar uma plataforma digital, “Glúten: 

Contém Informação”, que tem por objetivo rastrear e identificar 

veiculações e comentários errôneos em redes sociais e mídias em 

tempo real. 

Desta forma, notícias e informações equivocadas ou distorcidas sobre 

o glúten poderão ser discutidas em tempo real, concorrendo para que o 

consumidor seja bem informado. 

Trata-se, como se vê, de uma ferramenta da mais alta importância para 

todos os elos da cadeia do trigo – triticultores inclusive. Aproveito, 

assim, essa oportunidade para convidar o leitor a conhecer e participar 

da nova plataforma, que pode ser acessada pelo seguinte endereço 

eletrônico: www.glutenconteminforcacao.

(*) As entidades que patrocinam a plataforma digital “Glúten: Contém 

Informação” são as seguintes: Associação Brasileira da Indústria do 

Trigo (Abitrigo), Associação Brasileira da Panificação e Confeitaria 

(Abip), Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas 

Alimentícias, e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) e Sindicato e 

Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo 

(Sampapão).

Sergio Amaral  é Presidente da Associação Brasileira da 

Indústria do Trigo.

Integração, um divisor de águas
para a cadeia produtiva do trigo
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Entrevista com 
os pesquisadores 
Eduardo Caierão e 
João Leonardo Pires 
da Embrapa Trigo

A principal cultura de inverno 

do estado do Paraná é o 

trigo, nesta edição contamos 

com a colaboração de dois 

pesquisadores da Embrapa 

Trigo. O objetivo é sanar algumas 

dúvidas do produtor rural, no que 

diz respeito ao plantio e manejo 

do trigo.  Os pesquisadores 

Eduardo Caierão e João Leonardo 

Pires, são da Embrapa Trigo 

que responderam as perguntas 

abaixo.

Revista Coopavel - Qual a 

importância para o produtor 

fazer a rotação de cultura? Qual 

o ganho do agricultor com essa 

ação?A rotação de culturas é 

uma prática importante para 

todo o sistema de produção de 

culturas de lavoura. Em trigo, ela 

tem impacto sobre a redução da 

produção de inóculo de fungos 

causadores de manchas foliares, 

entre outros que sobrevivem em 

restos culturais. Com a rotação 

e a inclusão de outras espécies 

de cultivo, fungos específicos 

da cultura do trigo não se 

desenvolvem e reduzimos, assim, 

o risco de infecções significativas 

e até epidemias da doença. 

Dessa forma, o produtor está 

reduzindo o custo da lavoura 

com a aplicação de fungicidas 

tornando-a mais rentável.

RC - Por que o produtor deve 

realizar um manejo adequado do 

Trigo? 

O manejo adequado do trigo 

pode permitir a obtenção 

de elevados rendimentos de 

grãos e de características de 

qualidade que permitam obter 

liquidez e/ou valor agregado 

na venda do produto. Também, 

é o planejamento adequado 

das ações em trigo por meio de 

boas práticas pode minimizar 

o impacto ambiental da 

atividade e os riscos a saúde 

humana pela contaminação 

do produto com resíduos 

de agrotóxicos. O retorno 

econômico da atividade também 

está diretamente relacionado 

com o manejo adequado, pois 

muitas das escolhas manejo 

estão associadas aos custos 

de produção. Nesse sentido, o 

manejo deve ser regionalizado, 

evitando-se pacotes generalistas 

e baseados na prática aplicada 

a outras culturas de maior 

valor econômico como a soja. 

O sucesso no manejo do trigo 

está baseado em uma série de 

aspectos (por vezes básicos) 

que devem fazer parte do 

planejamento da lavoura, a saber: 

escolha da(s) cultivar(es) mais 

adaptada(s) para cada realidade 

de produção (incluindo qualidade 

de sementes); escolha da época 

de semeadura; arranjo de plantas 

(população e espaçamento entre 

linhas) adequado; conhecer as 

limitações regionais e ajustar 

o manejo para obter o melhor 

resultado nesta situação; 

estratégias de calagem e de 

adubação de semeadura e de 

cobertura; histórico da área com 

cultivos anteriores e manejo 

associado; plano de rotação e 

de sucessão de culturas; grau 

e desejo de investimento na 

lavoura.

RC - Com o custo de produção 

alto, o que o produtor tem 

que fazer para que tenha 

lucratividade na cultura do trigo?

É importante que o produtor 

tenha atenção na escolha da 

cultivar. Existem cultivares 

que respondem a um maior 

investimento e outras que não. 

Dessa forma, a recomendação 

é que o produtor use o “pacote 

tecnológico” apropriado para 

aquela cultivar escolhida.

RC - Qual a importância do 

plantio de trigo em 2016 para o 

estado do Paraná?

O Paraná é o principal estado 

produtor de trigo no Brasil. 

Sendo assim, o trigo é melhor 

opção de cultura de inverno para 

compor o sistema de produção 

do sul do Brasil e diluir os custos 

fixos de produção na composição 

com o verão, principalmente 

relacionados à depreciação de 

máquinas e implementos.

RC - Como podemos utilizar o 

trigo para o manejo de plantas 

daninhas, e qual é a consequência 

para o sistema em geral?

Pela produção de palhada do 

trigo e dos herbicidas utilizados 

na cultura, a mesma torna-se 

uma opção importante para 

controle de plantas daninhas 

também em outras culturas 

em sucessão como a soja. Um 

exemplo importante de ganho 

indireto com o trigo é o papel da 

cultura num sistema integrado 

de controle de buva em soja. A 

combinação do efeito supressor 

do trigo com o uso de herbicidas 

no inverno aumenta a eficiência 

no controle de buva com 

benefícios bem conhecidos para 

todo o sistema.

RC -O Plantio Direto é a 

prática mais adequada para a 

conservação do solo?

O Plantio Direto é uma das 

práticas utilizadas para a 

conservação do solo. Deve 

ser empregada juntamente 

com um conjunto de outras 

práticas para que promova os 

benefícios desejados. Dentre 

elas pode-se citar: levar em 

consideração à aptidão agrícola 

das terras; respeito à capacidade 

de uso do solo; manutenção 

do solo permanente coberto; 

diversificação de espécies, 

em rotação, consorciação e/

ou sucessão de culturas; 

diversificação de sistemas de 

produção (simples e integrados); 

adição de material orgânico 

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke
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ao solo compatíveis com a 

necessidade da biologia do 

solo; redução ou supressão 

do intervalo de tempo entre 

a colheita e a semeadura da 

próxima cultura (processo 

colher-semear); implantação 

de práticas mecânicas para o 

manejo de enxurrada e o controle 

de erosão como semeadura em 

contorno, culturas em faixas, 

cordões vegetados, taipas ou 

barreiras de pedra, terraços em 

nível, terraços em desnível com 

canais escoadouros revestidos, 

canais divergentes revestidos, 

adequação de estradas rurais, 

entre outros.

RC - Qual é o papel do trigo na 

rotação de cultura? Analisando o 

solo, pragas e doenças?

A rotação de culturas é de suma 

importância para os cereais 

de inverno. No caso especifico 

do trigo, pode-se estabilizar 

ou aumentar o rendimento 

de grãos. Isso pode acontecer 

em decorrência do conjunto 

de benefícios proporcionados 

pela rotação de culturas, como: 

redução da erosão, melhoria 

das características químicas e 

físicas do solo e contribuição 

para o controle de doenças, 

pragas e plantas daninhas. Pelos 

estudos desenvolvidos pela 

Embrapa Trigo, destacaram-

se as leguminosas como 

ervilhaca (Vicia sativa L.), 

serradela (Ornithopus sativus 

Brot.), tremoço (Lupinus spp), 

e trevo vesiculoso (Trifolium 

vesiculosum Savi), seguidos pela 

aveia-branca (Avena sativa L.) e 

pela aveia-preta (Avena strigosa 

Schreb.), a canola (Brassica napus 

L.), o linho (Linum usitatissimum 

L.) e o nabo-forrageiro (Raphanus 

sativus L.), como as melhores 

opções de rotação de inverno 

para a cultura de trigo. 

RC - É necessário realizar a 

correção do solo antes do plantio 

de trigo? Porquê?

A correção do solo (tanto com 

corretivos de acidez como 

fertilizantes) é fundamental 

para o rendimento de grãos e a 

qualidade tecnológica do trigo. 

O processo de correção deve 

ser feito sempre baseado na 

análise de solo (com metodologia 

específica para cada situação) e 

com uma visão específica para 

a cultura (como expectativa 

de rendimento de grãos, 

exigências da cultivar, riscos 

de acamamento, entre outros) 

mas também considerando que 

a cultura do trigo deve fazer 

parte de um sistema de rotação/

sucessão de culturas.

RC - O uso de inoculantes é viável 

na cultura do trigo?

Atualmente, o inoculante 

utilizado em trigo é composto 

por bactérias associativas 

(Azospirillum brasilense) que 

fazem a conversão do nitrogênio 

atmosférico (N2) em amônia. 

Entretanto, ao contrário 

das bactérias simbióticas 

(exemplo dos rizóbios em 

soja), bactérias associativas 

excretam somente uma parte 

do N fixado, diretamente, para 

a planta associada (no caso o 

trigo). Portanto, as bactérias 

presentes no inoculante fixam 

N, mas não suprem, totalmente, 

a necessidade do trigo com esse 

elemento. Existe controvérsia 

sobre os efeitos da inoculação em 

aumentar o rendimento de grãos 

de trigo com resultados positivos, 

neutros e negativos relatados 

em trabalhos de pesquisa. 

Estas respostas parecem estar 

associadas a cultivar utilizada 

e as condições de clima, solo e 

manejo de cada região. Portanto, 

a utilização da inoculação 

deve ser avaliada de acordo 

com a relação custo/benefício 

sugerindo-se realizar uma 

avaliação prévia (em área menor) 

antes do uso desta ferramenta em 

toda área. 

RC - O manejo correto da 

fertilidade (adubação) pode 

influenciar na qualidade final do 

produto?

Sim. Nesse aspecto dois 

elementos exercem papel 

importante e merecem destaque, 

o nitrogênio e o enxofre. O 

nitrogênio é fundamental para a 

obtenção de elevados potenciais 

de rendimento e também, 

por ter efeito na elevação da 

proteína do trigo (que tem parte 

envolvida na força de glúten 

que é importante característica 

responsável pela qualidade 

tecnológica). A adubação com N 

deve ser equilibrada. Ao definir 

a qualidade tecnológica de 

grãos, a planta não distingue 

de onde ou quando vem o N. Se 

o planejamento da adubação 

nitrogenada for feito de acordo 

com as indicações técnicas (com 

amostragem de solo, aplicando-

se parte do N na semeadura e 

o restante em cobertura até o 

alongamento, considerando-

se a cultura anterior e as 

condições ambientais ideais para 

aplicação), o rendimento de grãos 

e a qualidade tecnológica do trigo 

serão favorecidos. Entretanto, 

é importante considerar que 

aumentos na aplicação de N 

podem aumentar o teor de 

proteína nos grãos, embora esta, 

não necessariamente, impacte 

na qualidade tecnológica, 

pois o trigo possui proteínas 

(gluteninas e gliadinas) ligadas 

com a qualidade tecnológica 

e outras proteínas que não 

estão relacionadas à qualidade 

tecnológica. Ressalta-se ainda 

que essa qualidade tecnológica 

depende de vários fatores. Mesmo 

com adequado suprimento de 

N, não há garantia de obtenção 

de satisfatória qualidade 

tecnológica da cultivar de 

trigo. Fatores como época de 

semeadura, precipitação pluvial 

e temperatura, entre outras, 

também definem se a qualidade 

tecnológica característica 

da cultivar será realmente 

alcançada. Uma questão gerou 

polêmica nos últimos anos 

sobre a aplicação tardia de N 

(espigamento/florescimento) e 

os possíveis efeitos na qualidade 

tecnológica. Nesse sentido, não 

se aconselha a aplicação de N 

(nitrogênio) em cobertura no 

espigamento ou no florescimento 

na cultura de trigo. Geralmente, 

essas aplicações tardias não 

aumentam o rendimento de 

grãos, pois a maior parte dos 

componentes do rendimento de 

grãos já foi definida em estádios 

anteriores, restando apenas 

o peso do grão a ser definido. 

Trabalhos recentes, conduzidos 

com cultivares lançadas há 

pouco tempo, têm mostrado 

que aplicações tardias de N 

aumentam o teor de proteína 

nos grãos, sem proporcionar 

em todas as situações aumento 

significativo na força de glúten 

e mudança na classificação 

comercial do produto colhido. 

Assim, a utilização desta prática 

deve ser avaliada com critério, 

buscando informações junto 

ao obtentor de cada cultivar 

sobre a necessidade ou não 

da suplementação de N tardia 

para a obtenção da qualidade 

característica de cada cultivar.

No caso do enxofre, a indicação 

para realização de adubação 

é somente em casos onde se 

constata deficiência.  Tem-se 

diversas opções de fertilizantes 

que contém esse elemento em 

sua composição, no mercado. 

Algumas fontes de S são 

concentradas e em outras, 

esse elemento aparece como 

secundário na formulação. 

Geralmente, uma fonte pouco 

onerosa de enxofre (S) para 

correção de deficiência é o gesso 

agrícola, o qual ainda presume-se 

possuir função de condicionador 

de solo.
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ACoNTECEU

Os profissionais da área técnica das cooperativas do Paraná vão 

participar de treinamento com cerca de 180 horas que será realizado a 

partir do 2º semestre. 

O objetivo é proporcionar formação técnica específica para os 1.783 

profissionais que fazem parte da assistência técnica das cooperativas 

agropecuárias no estado. O curso será desenvolvido pela Embrapa, com 

o apoio do Sescoop/PR e outras instituições de ensino.  

No último mês, os técnicos participaram de um fórum de lançamento 

das atividades que têm ênfase na gestão da inovação e das novas 

tecnologias, além de conhecer a Fundação ABC localizada em Castro 

(PR).  

Coopavel participa do Programa de Pesquisa e Inovação
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EDITORIALCREdICooPAVEL

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 29/02/2016

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo / dISCRIMINAÇÃo
VALoRES EM 
REAIS

CÓdIgo / dISCRIMINAÇÃo
VALoRES EM 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCULANTE E REAL. A LoNgo PRAZo   173.710.388,46 
4.0.0.00.0    PASSIVo CIRCULANTE/EXIgÍVEL A LoNgo 
PRAZo

  121.096.743,73 

1.1.0.00.0   dISPoNIBILIdAdE   1.682.271,34 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS   91.847.067,70 

                              110 -   disponibilidade   1.682.271,34                               411 -    depósitos a Vista   23.961.791,06 

1.1.3.00.0   TITULoS E VALoRES MoBILIáRIoS   75.530.645,89                               414 -    depósitos a Prazo   67.885.276,64 

                              131 -   Carteira Própria   75.530.645,89 4.1.5.00.0    RELAÇÕES INTERdEPENdENCIAS   401.096,52 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE CRédITo   94.689.271,79                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   401.096,52 

                              161 -   operações de Crédito Setor Privado   99.867.123,85 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-INSTIT.oFICIAIS   19.494.452,86 

                              169 -   operações de Crédito em Liquidação   (5.177.852,06)                               468 -    Banco do Brasil   11.653.763,52 

1.1.8.00.0    oUTRoS CRédIToS   1.350.143,17                               470 -    Caixa Economica Federal   5.133.479,16 

                              180 -   diversos   1.350.143,17                               472 -    outras Instituições   2.707.210,18 

1.1.9.00.0    oUTRoS VALoRES E BENS   458.056,27 4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES   9.354.126,65 

                              194 -   outros Valores e Bens   458.056,27                               493 -    Sociais e Estatutárias   2.834.963,05 

1.1.0.00.0    PERMANENTE   303.596,22                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.761.924,73 

        1.3.2.00.0    IMoBILIZAdo dE USo   303.596,22                               503 -    diversas   4.757.238,87 

                               324 - outras Imobilizações de Uso   792.457,80 6.1.0.00.0    PATRIMÔNIo LÍQUIdo   52.061.256,07 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (488.861,58)                               611 -    Capital Social   18.658.538,00 

                              611  -  (-) Capital a realizar   (1.100,00)

                              615 -    Fundo de Reserva   30.839.549,17 

                              617  -  Sobras a disposição da Ago   2.564.268,90 

7.0.0.00.0    CoNTAS dE RESULTAdo   855.984,88 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   5.156.292,06 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (4.300.307,18)

ToTAL do ATIVo   174.013.984,68 ToTAL do PASSIVo   174.013.984,68 

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, 29 de Fevereiro de 2016.

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



REVISTA COOPAVEL26

RECEITAS

INGREDIENTES 

 + 3 ovos inteiros

 + 16 colheres (sopa) de leite 

em pó

 + 10 colheres (sopa) de açúcar

 + 4 xícaras de água. 

 

Caramelo

 + 2 xícaras de açúcar

 + 1 xícara de água

 

MODO DE PREPARO

1. Bata todos os ingredientes no 

liquidificador e reserve. 

 

Calda

2. Misture em uma panela o 

açúcar e a água e leve ao fogo

3. Não volte a mexer até que 

a calda chegue no ponto de 

caramelo, desligue o fogo

4. Unte uma forma (com a calda) 

própria para pudim 

5. Coloque a mistura que foi 

batida no liquidificador, 

levando ao forno pré aquecido 

até dourar. 

 

 

 

Se você tem uma receita 

deliciosa, envie para: 

imprensa@coopavel.com.br

INGREDIENTES

 +  1 ½ kg de sobrecoxas de frango Coopavel sem pele

 + 1/3 xícara (chá) de suco de limão e os limões espremidos, mais ou 

menos dois limões

 + 2 colheres (chá) de orégano 

 + 2 colheres (chá) de sálvia picada

 + 1 colher (chá) de alecrim debulhado

 + 2 colheres (sopa) de azeite

 + ½ colher (chá) de pimenta-do-reino em grãos

 + Sal a gosto 

 

 

INGREDIENTES DO MOLHO

 +  1 xícara (chá) de óleo (240ml)

 + 1 xícara (chá) de vinho branco (240ml)

 + 1 xícara (chá) de caldo de frango, dissolva o tablete de caldo em 1 

xícara de chá de água quente

 + 2 colheres (sopa) de manteiga (30g)

 + ¼ xícara (chá) de suco de limão, mais ou menos 1 limão 

 

MODO DE PREPARO 

1. Em um saco coloque 1 ½ kg de sobrecoxas de frango sem pele, 1/3 

xícara (chá) de suco de limão e os limões espremidos, 2 colheres (chá) 

de orégano, 2 colheres (chá) de sálvia picada, 1 colher (chá) de alecrim 

debulhado, 2 colheres (sopa) de azeite, ½ colher (chá) de pimenta-do-

reino em grãos, sal a gosto, misture, amarre bem o saco e leve para à 

geladeira para marinar por 48 horas, mexendo de vez em quando. 

2. Após as 48 horas, reserve as sobrecoxas e despreze a marinada. 

Em fogo alto, aqueça numa frigideira grande 1 xícara (chá) de óleo, 

arrume as sobrecoxas de frango tomando cuidado para que fiquem 

numa única camada e frite até dourar em média 10 minutos. Vire 

as sobrecoxas e frite dourando do outro lado por mais ou menos 10 

minutos.

3. Escorra o excesso de óleo da frigideira, volte ao fogo médio e adicione 

1 xícara (chá) de vinho branco, 1 xícara (chá) de caldo de frango, 

deixe reduzir e escurecer o molho (+/- 8 minutos). Desligue o fogo, 

acrescente 2 colheres (sopa) de manteiga, ¼ xícara (chá) de suco de 

limão, misture e sirva em seguida.

Pudim de leite em pó

Frango Coopavel ao Limão
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EDITORIALRECEITAS
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RECEITAS
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