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Editorial

Inauguração do
armazém graneleiro
da Cotriguaçu
A crise econômica e os problemas

Este investimento dará sustentabilidade

políticos estão afetando violentamente os

ao agronegócio da região, tornando-se uma

investimentos no Brasil e tudo vai continuar

alternativa para melhorar a competitividade,

assim por um período de mais de 2 anos.

já que hoje a produção é penalizada por

A maioria das empresas e cooperativas

caríssimos fretes rodoviários, tornando

estão perturbadas pela escassez de crédito

cada dia mais importante o investimento no

e retração econômica que afetaram

transporte ferroviário, mais barato e mais

violentamente o consumo.

eficiente.

Há muitos desafios a serem superados,

A responsabilidade das cooperativas se

mas os maiores são a falta de esperança

revelam neste investimento, se a ferrovia

e de confiança em buscar alternativas de

não oferece escoamento toda à produção

crescimento. Por isso, as cooperativas

destinada à exportação, vamos fazer a nossa

Coopavel, Copacol, C. Vale e Lar, que reúnem

parte de acordo com as nossas possibilidades

37 mil associados e 30 mil funcionários com

e buscar outros empreendedores para analisar

um faturamento anual de R$ 14.5 bilhões,

as possibilidades e alternativas de logísticas

reafirmam com grandes investimentos sua

para o Oeste do Paraná.

grande responsabilidade econômica e social,
sem ficar a mercê de decisões políticas em

Um dos sinônimos do cooperativismo é o

relação a presidência da república.

empreendedorismo, se os produtores rurais
vão dobrar a produção nos próximos 20 ou 25

Hoje a região Oeste do Paraná produz 10

anos e o maior gargalo é a falta de logística,

milhões de toneladas de grãos e 1,5 milhões

vamos antecipar os investimentos e ocupar

de toneladas de carne que são recebidos

espaços para garantir a prosperidade dos

e beneficiados por 100 agroindústrias e

produtores rurais e de toda a economia do

responsáveis por 60% do agronegócio do oeste

Oeste.

paranaense. Sendo assim, o investimento
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de R$ 65 milhões neste armazém graneleiro

Este projeto tem uma importância que

e outros R$ 50 milhões já investidos como

sinaliza uma mudança de estratégica, com a

parte de um projeto logístico irão ser de suma

inclusão das cooperativas e outras empresas

importância para atender parte da crescente

em busca de alternativas econômicas para a

demanda de transporte ferroviário das

falta de investimentos governamental, porque

cooperativas Coopavel, Copacol, C. Vale e Lar.

acreditamos no agronegócio brasileiro.

Dilvo Grolli
Diretor Presidente
Coopavel e Cotriguaçu
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Página Um
Exportação e importação de milho

EDITORIAL
Página Um
favoráveis com a nova safra na América do Sul. Para ele outro fator

De resto, afirmou Francisco, a verdadeira harmonia do Espírito Santo tem

que favoreceu a alta das compras internacionais da oleaginosa é a alta

uma relação muito forte com o dinheiro: o dinheiro é inimigo da harmonia,

dos preços da carne suína no país, que impulsiona as margens dos

o dinheiro é egoísta. E por isso o sinal que dá é que todos ofereciam o seu a

criadores, sustentando a demanda pelo farelo.

fim de que não houvesse necessitados.

Fonte: Dow Jones Newswires.

Nos Atos dos Apostolos (4,32-37) o exemplo de José, chamado pelos
apóstolos Barnabé, que significa “filho da exortação”, um levita originário

Febre aftosa

de Chipre, proprietário de um campo. Pois bem, José vendeu o seu campo
e entregou o dinheiro nos pés dos apóstolos. Numa palavra, esta é a

Iniciou em maio a 1ª etapa de vacinação no estado em animais com até

verdadeira harmonia que, por conseguinte, tem uma relação com o espírito

24 meses.

de pobreza, que é a primeira bem-aventurança.

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

Ao contrário, muito diferente é o caso daquele casal, Ananias e Safira, que

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

vendem o campo e dão tudo, dizendo que se deve dar tudo aos apóstolos,

estado, para se tornar livre da doença.

mas subtraem às escondidas uma quantia e colocam de lado a fim de a
conservar para si mesmos.

A produção do Brasil na Safra de Milho em 2014/2015 foi de 84,6
milhões de toneladas e as exportações foram de 36 milhões de

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

toneladas, o equivalente a 42,5% da produção nacional, uma exportação

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

Uma história que é narrada sempre nos Atos dos apóstolos (5, 1-11). Mas,

recorde do milho brasileiro.

da cadeia produtiva.

recordou o Papa Francisco o Senhor pune com a morte estes dois, porque

A previsão de exportação inicialmente era de 22 milhões de toneladas

O poder do cooperativismo paranaense

Jesus disse claramente que não se pode servir a Deus e ao dinheiro: são dois
senhores cujo serviço é irreconciliável.

e em função da valorização do dólar perante o real, possibilitou uma
Contudo, advertiu o Pontífice, a harmonia, que só o Espírito Santo pode

exportação maior de milho brasileiro para o mercado externo.

criar, não deve ser confundida com a tranquilidade. A ponto que uma

O consumo anual de milho no Brasil é de 58 milhões de toneladas e com

comunidade pode ser muito tranquila, funcionar bem, mas não estar em

as exportações de 36 milhões de toneladas ocasionou a falta de milho

harmonia. Uma vez – confidenciou o Papa – ouvi um bispo dizer algo sábio:

no mercado interno, por isso, nos meses de abril e maio de 2016 o Brasil

“Na diocese tem tranquilidade. Mas se abordes este problema ou aquele, de

está importando milho para atender o consumo interno brasileiro.

repente explode a guerra”.

A boa notícia para os produtores brasileiros que apostarem no plantio

Para Francisco - Como se cria a harmonia

de milho na safra 2016/2017, é que terão bons preços, devido à escassez

Porque esta – observou – é uma harmonia negociada e não a do Espírito: é
uma harmonia, digamos, hipócrita, como a de Ananias e Safira com o que
fizeram. Mas a harmonia do Espírito Santo concede-nos esta generosidade

do produto pelas exportações, pela quebra das 2ª Safra de milho e pelo
grande consumo interno.

Para viver em harmonia e no apoio recíproco a comunidade cristã deve

de não possuir nada de próprio, enquanto houver um necessitado.

renascer do Espírito Santo. E há dois sinais para compreender que se está

A Safra total de milho 2015/2016 não deve chegar aos 80 milhões de

O desempenho das cooperativas do Paraná fica maior a cada ano. Em

na estrada certa: o desapego do dinheiro e a coragem de testemunhar

Depois há uma segunda atitude suscitada pela harmonia do Espírito Santo

toneladas, com tendência de queda devido as condições climáticas que

2015 o crescimento foi 20% a mais que no ano anterior.

Cristo ressuscitado, afirmou o Papa Francisco. Uma indicação

e Francisco apresentou-a repetindo as palavras dos Atos: Com grande

acompanhada pela advertência de não confundir a verdadeira harmonia

força, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e

com uma tranquilidade negociada ou hipócrita.

em todos eles era grande, a graça.

56% são das cooperativas agropecuárias seguidas pela de crédito e na

Jesus diz a Nicodemos que se deve renascer, mas renascer do Espírito: é

Resumindo, o segundo sinal da harmonia verdadeira é a coragem. Assim

sequência de saúde. Já as exportações somaram R$ 8,5 bilhões.

precisamente o Espírito que nos dá uma nova identidade, nos dá a força,

quando há harmonia na Igreja, na comunidade, há coragem: a coragem de

uma nova maneira de agir: eis a chave de leitura proposta à luz do trecho

dar testemunho do Senhor ressuscitado.

atingiram a 2ª safra de milho brasileira.

Soja para China

Esse aumento gerou um volume de R$ 60,4 bilhões tornando as
cooperativas responsáveis por 18% do PIB do Paraná. Deste montante,

Mais crédito

evangelho de João (3, 7-15).
Nesta perspectiva o Pontífice sugeriu ler e reler este trecho dos Atos dos

No primeiro quadrimestre de 2016, a China, aumentou 4% da

Através do CMN – Conselho Monetário Nacional, os suinocultores

Papa Francisco observou que eles viviam em harmonia e só o Espírito

apóstolos: o capítulo 4, do versículo 32 em diante. E logo explica o motivo:

conseguiram o retorno da linha de crédito para retenção de matrizes.

Santo pode dar a harmonia. Com efeito podemos estabelecer acordos, uma

Porque foi o que Jesus pediu ao Pai na última ceia: que fossem “um só”,

determinada paz, mas a harmonia é uma graça interior que só o Espírito

que houvesse harmonia entre eles. E quando chega o dom do Pai, que é o

O aumento do crédito para custeio dos suinocultores foi de 50%,

Santo pode proporcionar. Portanto, estas primeiras comunidades viviam

Espírito Santo, ele é capaz de estabelecer esta harmonia.

passando de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 milhões. A medida vai contribuir

em harmonia: e isso se compreende através de dois sinais que caracterizam

com os produtores neste momento em função dos custos elevados da

a harmonia, explicou o Papa.

que diz e como cada um de nós pode ajudar a sua família, seus vizinhos, o

produção e a alta do valor do milho.

importação de soja comparando com o mesmo período do ano anterior.

Eis porque, concluiu o Papa, nos fará bem ler este trecho hoje e verificar o

O primeiro sinal é que ninguém vive na necessidade, isto é, tudo é

seu bairro, a sua cidade, os colegas de trabalho, os companheiros de escola,

O volume chegou a 16,26 milhões de toneladas, o principal motivo é que

A solicitação da linha de crédito foi feita pela ABCS – Associação

comum. O sentido autêntico é explicado pelo próprio trecho dos Atos dos

todos os que nos estão próximos, para criar esta harmonia que se faz em

o país também ampliou o volume de esmagamento do grão.

Brasileira de Criadores de Suínos e pela CNA – Confederação da

apóstolos: Tinham um só coração, uma só alma e ninguém considerava sua

nome do Senhor Jesus ressuscitado e é uma graça do Espírito Santo.

Agricultura e Pecuária do Brasil, pois se trata de uma medida

propriedade o que lhe pertencia, mas entre eles tudo era comum. De fato,

Segundo o economista Hamish Smith, a demanda teve o suporte do

fundamental para que os produtores consigam reestabelecer o formar

entre eles não havia necessitados.

aumento das margens no esmagamento da soja, assim como preços

um capital de giro e que vai beneficiar 80% dos produtores de suínos.
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Agricultura

Avicultura
EDITORIAL

Os grãos de trigo com boa qualidade são
resultado de um manejo adequado
Um grande número de doenças atinge a cultura de trigo, pelas
condições climáticas, onde predominam as altas temperaturas e

Os períodos de baixas temperaturas
necessitam de cuidados especiais
Texto: Katia Andrea Libardi Miotta
Médica Veterinária

precipitações pluviais frequentes, favorecem o desenvolvimento de
inúmeras doenças, principalmente aquelas causadas por fungos.

A importância econômica da produção

Essas, podem ser responsáveis por perdas elevadas no rendimento e

de aves e ovos no mundo é indiscutível. O

na qualidade dos grãos de trigo. O volume de perdas é variável de ano

desenvolvimento de linhagens genéticas

para ano, dependendo das condições climáticas. As perdas podem

com alta velocidade de crescimento

chegar a 44 % da produção. Por isso, a importância de fazer as vistorias

e alta produção de ovos, associado ao

frequentes e de tratar preventivamente com fungicidas, sempre de

desenvolvimento tecnológico na área de

acordo com o manejo integrado de doenças e segundo as orientações de

nutrição, manejo e sanidade, conduziram a

um engenheiro agrônomo.

criação de aves em níveis industriais.

As principais doenças que acometem o trigo são: Oídio, Complexo de

Paralelo aos ganhos econômicos e sociais

Manchas, Ferrugem, Giberela e Brusone. O manejo destas doenças é

que tal desenvolvimento proporcionou,

iniciado antes mesmo do plantio, com a rotação de culturas, já que

também causa problemas quanto ao bem-

calor ambiente. Quando o organismo precisa

são projetadas para minimizar os efeitos da

alguns fungos que causam a doença, ficam na palhada e passam de um

estar das aves, dada a utilização de certas

produzir energia para compensar o frio ou

produção de calor e de altas temperaturas

O trigo é um dos cereais mais produzidos no mundo, e através das

para o outro. O tratamento de semente é de suma importância, pois

práticas de criação e de manejo. Neste sentido,

dissipar calor para diminuir a temperatura

durante o verão, porém, no inverno os

várias linhas de pesquisa e o aprimoramento genético, tem ampliado

conseguimos controlar algumas doenças e dar uma proteção inicial na

cabe aos pesquisadores e criadores avaliar

do corpo é quando ocorrem as perdas na

cuidados também devem ser tomados.

e se adaptado aos solos e ao clima, sendo cultivado desde regiões com

cultura.

objetivamente os diferentes sistemas de

produção.

clima desértico, em alguns países do Oriente Médio, até em regiões com
alta precipitação pluvial, como é o caso da China e Índia.

produção, para assegurar que tais sistemas

As baixas temperaturas registradas nos

Os insetos, são pragas que afetam ao trigo são: pulgões, lagartas,

não prejudiquem a qualidade de vida e a

Dessa forma, variáveis como: temperatura,

meses de inverno em algumas regiões do

corós e percevejos. Os pulgões atacam tanto na fase inicial quanto no

produtividade das aves.

umidade relativa, ventilação e radiação solar,

país representam um risco para a avicultura.

são indicadores da qualidade do ambiente

A exposição ao frio pode comprometer a

Na região oeste do Paraná a vantagem do clima e do solo são propícios

preenchimento dos grãos, podem transmitir viroses, os corós são larvas

para o bom desenvolvimento da cultura, sem precisar de irrigação ou

de besouros que atacam o trigo na fase inicial. Os percevejos afetam

Atualmente, a grande preocupação dos

para a ave pois são agentes que podem afetar

produtividade, provocar a desuniformidade

outros métodos de cultivo. Agora em pleno período de cultivo a atenção

a lavoura principalmente no início reduzindo o stand (plantas por

produtores é com a queda na produtividade

o metabolismo e causar estresse. Nesse caso,

do lote ou, até mesmo, levar as aves à

deve estar em alguns cuidados para implantação e condução do trigo.

metros quadrados) e no preenchimento do grão, diminuindo o número

animal, relacionada a um ambiente

os processos fisiológicos são ativados para

morte. Isso, porque as aves só desenvolvem

de grão por espiga. As lagartas atacam do início até o fim da cultura, e

considerado adverso. Porém, com a

manutenção da homeotermia corporal,

completamente o sistema termorregulador

O cultivo do trigo deve ser no limpo, é necessário realizar a dessecação

as principais são: Lagarta do Trigo, Spodoptera e a Helicoverpa, todas

evolução das pesquisas na área de nutrição

reduzindo a energia destinada à produção.

com cerca de 21 dias de vida, quando

com antecedência. É o momento certo para fazer o controle de plantas

causando grandes prejuízos.

e ambiência, algumas técnicas compatíveis

daninhas, pela ocorrência de Buva e Capim Amargoso estar alta,

começam a surgir as penas. Antes que as

com cada caso, já estão evidentes, as quais

A faixa de temperatura para um bom

aves cheguem a esse estágio, é fundamental

o manejo com o trigo ajudam no controle para a Safra de Verão. A

Por isso, os melhores produtos e a aplicação na hora correta são

poderão ser empregadas no sentido de

desempenho das aves está entre 10 e 27°C. A

que o produtor adote medidas para fornecer

dessecação deve ser feita com no mínimo 21 dias de antecedência, para

necessários para o controle de doenças, pragas, plantas daninhas. É

favorecer a adaptação do animal ao meio

maior taxa de crescimento ocorre entre 10 e

condições de temperatura dentro da exigência

que as plantas daninhas não atrapalhem o plantio e nem competição

preciso que a aplicação seja feita da maneira correta, na quantidade

ambiente e, consequentemente, conservar seu

22°C, enquanto a melhor taxa de conversão

do animal.

inicial por água e luz.

certa, no alvo certeiro, com os equipamentos regulados, a aplicação

desempenho produtivo.

alimentar está perto dos 27°C. Assim, o que é
ideal para uma variável, não necessariamente

Em condições de extremo frio, a perda de

No plantio vários fatores podem influenciar, dentre a regulagem

não terão controle, mas sim o desperdício de produtos e que poderão

O ambiente pode ser definido como a soma

ocorre com a outra. As variações de

calor é alta e se o animal é mantido em uma

da semeadora, muito importante para se ter um estande correto, a

prejudicar o meio ambiente.

dos impactos dos circundantes biológicos

temperatura provocarão alterações no

mesma dieta energética, constante para

e físicos e que é um dos responsáveis pelo

consumo de alimento que podem parar de 1,1%

qualquer temperatura, a energia disponível
para o seu crescimento é mínima.

no horário exato, com condições climáticas favoráveis. Do contrário,

profundidade de plantio influencia diretamente na produção, um
plantio muito profundo pode influenciar negativamente a germinação.

Quando as máquinas estão corretamente reguladas, volumes de calda

sucesso ou fracasso da produção animal. A

a 1,7% para cada 1ºC, sendo que o NRC (1981)

A posição do fertilizante e da semente no sulco de plantio devem ser

ideais para as aplicações, horários certos de aplicações e as condições

produtividade ideal pode ser obtida quando

- National Research Council, a tabela com

observadas, para que não fiquem muitos próximos. A velocidade de

climáticas, favorecem uma boa produção, por isso sempre procure um

os animais estiverem submetidos a essa zona

as exigências e as normativas nutricionais,

Os cuidados com a nutrição de nada adiantam

plantio é um item que requer cuidado, deve ser realizado se pressa, com

auxílio de profissionais capacitados para desenvolver estas regulagens.

de termo neutralidade, ou seja, uma faixa

a caracterizou como de 1,5% para cada 1ºC,

se não forem tomados os devidos cuidados

de temperatura ambiente em que o animal

considerando a temperatura ideal de 20 a

com o manejo: aquecimento, ventilação e

Mais importante que plantar o trigo, é também o manejo aliado a

não precisa produzir ou perder temperatura

21°C. A capacidade da ave adulta reagir ao frio

iluminação, devem ser maiores nos primeiros

O Trigo sempre sofreu com a parte nutricional, em razão do seu risco,

vistoria tanto por parte do agrônomo, quanto do produtor. É necessário

corporal e seu metabolismo é mínimo.

é maior que para o calor, tanto que o limite

20 dias de idade. O tipo de construção do

os produtores economizavam nos fertilizantes, mas hoje, é necessário

sempre que o produtor estiver vistoriando a sua lavoura e encontrar

inferior da zona de conforto está em torno

galpão e os equipamentos, inclusive o tipo de

nutrir bem a planta para que ela possa produzir o máximo, tornando

sinais de pragas ou doenças, acionar o seu agrônomo, para que ele

Essa zona de temperatura é onde os

de 25°C abaixo da temperatura corporal,

cama utilizada, influenciarão o intercambio

viável a atividade. A cultura de Trigo é uma gramínea exigente em

recomende o produto e a dosagem corretos. O trigo é uma planta que

animais estão em conforto térmico e podem

enquanto apenas 5°C acima da temperatura

de temperatura entre ave e o ambiente de

Nitrogênio, por esse motivo não se pode descuidar de uma boa

responde aos bons tratos culturais, na produção e na qualidade, para

expressar seu máximo potencial genético

corporal (42 p/ 47°C) poderá vir a ser letal para

criação.

adubação na base e na cobertura. Se fizermos uma boa fertilização com

entregar ao moinho um grão com qualidade que possa ser atendida a

sem nenhum desperdício de energia para

a mesma.

produtos de qualidade e quantidades recomendadas de acordo com a

necessidade do mercado consumidor em todas as suas exigências.

compensar o frio, como para acionar seu

calma e com a semeadeira regulada.

análise de solos e com a exigência da cultura, o resultado será positivo.
8 REVISTA COOPAVEL

sistema de refrigeração, a fim de resistir ao

Para evitar os prejuízos causados por baixas
A maioria das instalações avícolas do Brasil

temperaturas, o produtor deve fornecer
REVISTA COOPAVEL 9

Avicultura

Suinocultura
EDITORIAL

um sistema de aquecimento, que pode ser

tentativa natural para incrementar a ingestão

movido a lenha, gás, energia elétrica, solar ou

da energia necessária a manutenção de todas

biomassa. É extremamente importante fazer

as atividades vitais.

utilização da ração no inverno é a farelada.
O estudo de efeitos do ambiente sobre

o isolamento térmico da cobertura do aviário

a nutrição é de grande importância e é

com polioretano, polietileno, mantas térmicas

Em ambiente frio, as aves aumentam o

necessário a elaboração de tabelas de

ou qualquer tipo similar que melhore a

consumo de ração, numa tentativa de

exigências nutricionais que ajustem a

resistência térmica da instalação. O avicultor

atender à necessidade de mantença que fica

nutrição nas diferentes fases do ciclo de

também deve utilizar cortinas duplas,

aumentada em função da maior demanda

produção de aves às condições climáticas

formando estufas, para manter o calor dentro

de energia exigida para manutenção, da

brasileiras, permitindo a formação de rações

da instalação. É recomendado ainda o uso de

homeotermia. Desta forma, grande parte dos

tecnicamente mais adequadas para ótima

forro, uma segunda barreira contra a radiação

nutrientes ingeridos será direcionada para

produtividade.

solar interna, que reduz o volume de ar a ser

mantença e o restante, menor quantidade,

aquecido dentro do aviário, promovendo, de

será utilizado para o crescimento.

Na hora da medicação, a marcação nos
suínos doentes facilita a identificação para
o produtor
Texto: Gustavo Bernart - Médico veterinário

A saúde e o bem-estar animal, devem ser respeitados e seguidos bem
como a preservação do meio ambiente, que vai atingir o objetivo

Da mesma forma, a adequação de programas

que é produzir suínos com qualidade. Na prática, nem sempre esses

de agentes anticoccidianos e promotores

princípios são observados, o que causam verdadeiras concentrações

Diminuir os níveis de sal na dieta das aves

de crescimento associada ao cuidado com a

de animais manejados inadequadamente. O produtor deve estar

poderá ser necessária em regiões muito

saúde das aves, garante o bom desempenho

sempre atento para fatores importantes como manejo sanitário,

Outro cuidado básico importante é o da

frias, pois o consumo maior promove maior

durante o período mais frio do ano.

principalmente a saúde, uma boa identificação e um tratamento

ventilação mínima, pois durante o inverno,

ingestão de água e, portanto, maior umidade

essa ventilação não tem o efeito de reduzir

de cama, além da necessidade das cortinas

O inverno é um período de desafios para

a temperatura dentro da instalação, mas de

permaneceram erguidas por um período

os produtores, em função das baixas

promover a renovação do ar, a higienização do

maior de tempo.

temperaturas. Um programa sanitário e

A maioria dos antibióticos demoram alguns dias para fazer efeito

nutricional adequado e bem equilibrado

sobre os sintomas das doenças dos suínos, quando o produtor para

forma econômica, um melhor aquecimento
das aves.

adequado dos animais, para determinada enfermidade o que é

ambiente. A ventilação retira do interior do

fundamental para se obter excelentes resultados.
Para problemas digestivos como diarreias ou de prolapso faça uma

aviário, gases como amônia e CO2 e repõe um

A forma física da ração também é importante,

permite que os animais transcorram

o tratamento no início ou na metade pode fazer com que, no futuro,

ar mais limpo, com menor oxigenação.

pois o uso de ração peletizada promove

durante esta estação com menores perdas

esse antibiótico não funcione. Já alguns medicamentos são melhores

aumento de consumo, e aliado ao rápido

de desempenho e risco de mortalidade. Em

que outros para determinados problemas, pois não existe um produto

A água deve ser considerada como alimento

crescimento das modernas linhagens para

geral, as aves são suscetíveis a problemas

bom para tudo. Assim, quanto mais cedo o animal doente for tratado,

essencial, com funções bastante específicas.

corte, pode provocar insuficiente oxigenação

respiratórios e as medidas preventivas

mais rápido ele pode ser curado e evitar que ele passe o problema para

O consumo de ração está diretamente ligado

para o desenvolvimento muscular, com

garantem a sanidade do plantel.

os outros. O que torna menor os prejuízos para o produtor e para a

à ingestão de água. Para poedeiras quanto a

consequente maior trabalho cardíaco, e

baixas temperaturas, o maior inconveniente

possibilidade de ocorrência da Síndrome

Fonte: Christine Laganá - Eng. Agr., Dr., PqC do

para que todos os envolvidos na criação saibam o tipo de doença e

é o aumento do consumo de ração, como uma

Ascítica, portanto, a melhor forma de

Polo Regional Leste Paulista/APTA

momento do tratamento que os suínos se encontram.

marca com o bastão na garupa do suíno de um lado ao outro.

empresa. Por isso, é fundamental que se identifique os animais doentes,

Para problemas respiratórios como pneumonias, “batedeiras”, tosses

Os mais eficientes na produção de aves

Como realizar a avaliação dos animais

MARÇO DE 2016

Na última edição (Abril) publicamos o IEP do referente aos resultados do mês de Janeiro/2016.

outra pela tarde, com o objetivo de detectar ou encontrar aqueles

Abaixo a publicação completa dos resultados do mês de Março/2016.

animais que estão aparentemente doentes. Vale lembrar que em

persistentes faça uma marca no fio do lombo do animal com o bastão.

Primeiro é preciso percorrer as instalações, uma vez pela manhã e

granjas onde possui o sistema de arraçoamento manual, ou seja,
Produtor

Unidade
Acerto

Antônio Luiz Santorum

Três Barras
do Paraná

Nº de Aves

Peso
médio

Idade do
abate

Mortalidade

Conversão
Alimentar

IEP

Sistema de
trabalho

431

Pressão
Negativa

428

Pressão
Negativa

Mão de
obra

que abrem seus tampões para alimentar os suínos. Esse é o melhor
momento para observar problemas de doenças nos animais, já que eles
não irão até o cocho para se alimentar, eles ficam parados, abatidos

Nevio Baroni

Frederico Domingos Thome

Velmir Francisco Valente

Lourdes Santin Walziniak

Média Coopavel
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Campo
Bonito
Campo
Bonito
Campo
Bonito
Sede
Alvorada

19300

15000

14800

14800

14100

3,088

3,321

3,1124

3,145

3,128

2,889

43,17

45,44

43,42

43,65

44,54

44,61

2,87

3,331

3,23

4,12

2,00

3,22

1,605

1,656

1,647

1,664

1,663

1,737

420

419

415

Pressão
Negativa
Pressão
Negativa
Pressão
Negativa

Contratada

e sem se alimentar nos cantos da baia ou na lamina d’água. Nesse
momento o produtor deve avaliar o animal e verificar se ele tem
problema respiratório, digestivo, locomotor, nervoso ou de pele.

Para problemas locomotores como “manqueira” e lesões de casco,
problemas nervosos como encefalite ou problemas de pele como feridas

Contratada
Os problemas sanitários mais importantes e comuns nas fases de

por todo o corpo faça uma marca de uma paleta a outra.

crescimento e terminação são as doenças respiratórias e as infecções
Contratada

Contratada

Familiar

por estreptococos, porém as diarreias como a ileite e as colítes também

Geralmente as medicações são feitas em três doses para o tratamento,

devem ser observadas.

para identificar quantas vezes o animal já foi medicado existe uma
solução que é simples. Mas em uma baia, como saber em que etapa do

O próximo passo é identificar esse animal, usando um bastão marcador.

tratamento cada suíno se encontra se eles ficaram doentes em dias

E para que fique fácil o manejo e conduzir um manejo correto para que

diferentes? A solução é simples: use para cada dia da semana uma cor

o tratamento seja eficaz, sugerimos então o seguinte esquema:

de marcação diferente, ou exemplos de listras, ou círculos para saber
exatamente os dias de tratamento.

362,34
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Pecuária

EDITORIAL
Pecuária

Cisticercose: os cuidados com uma das
doenças que mais atinge o gado

quando existem indícios de cisticercose, com antiparasitários como:
Niclosamida, Praziquantel e Mebendazol. Já quando o diagnóstico é
Cisticercose, conforme sua localização no olho ou cérebro pode ser
realizada cirurgia para remoção do cisto. Tratamento terapêutico é
feito através do Praziquantel, que não é indicado quando o parasita
está presente no olho, Albendazol, pelo período de 15 dias.

Texto: Bruno Sasso Martins Mendes
Médico Veterinário

A prevenção é a melhor ação e pode ser realizada pelo controle
e fiscalização da carne, diminuindo o consumo de alimento
contaminado, prevenindo a teníase, realizar vermifugação dos
trabalhadores rurais e também dos animais e evitar o uso de afluentes
de esgoto na irrigação de pastagens, prevenindo a disseminação do
parasita no rebanho.
O diagnóstico é geralmente realizado nas linhas de Inspeção Sanitária,
os prejuízos para o produtor vão da perda total da carcaça a descontos
no valor da arroba que variam em torno de 20% a 50%, conforme
critérios específicos do frigorífico e a exportação fica proibida nestes
casos.
As verminoses constituem um dos mais sérios e graves problemas
de ordem sanitária com que se deparam os nossos pecuaristas. A
cisticercose bovina atinge 5% de todo o rebanho que é abatido no país.
Por isso, dentre os diversos fatores para o sucesso na produção de gado
de corte, a sanidade do rebanho é um item extremamente importante
para evitar o aparecimento de doenças que possam comprometer os
índices de produtividade.
De acordo com o professor Jackson Victor de Araújo, doutor em
parasitologia e coordenador do curso Prevenção e Controle de Doença

A Cisticercose é uma doença que atinge 5% de todo o rebanho que

em Bovinos, desenvolvido pelo CPT – Centro de Produções Técnicas em

é abatido no país, o controle da cisticercose bovina é baseado em

parceria com a FAZU - Faculdades Associadas de Uberaba, “as medidas

soluções higiênico sanitárias que interrompam o ciclo do parasita.

de controle devem ser realizadas em função das endemias regionais,
do estado sanitário do rebanho, do perfil de sistema de produção e da

A cisticercose é caracterizada por duas doenças: o Complexo Teníase-

orientação do órgão de defesa estadual”.

Cisticercose que é causado pelo mesmo parasita em fases diferentes
do seu ciclo de vida. Que se manifesta através das formas adultas da

O controle da cisticercose bovina se baseia em medidas higiênico

Taenia solium e Taenia saginata no homem, permanecendo no seu

sanitárias que interrompam o ciclo do parasita e impeçam que

intestino. A cisticercose nos humanos é causada pela Taenia Solium

bovinos ingiram ovos do verme. Para isso, algumas medidas devem

na forma de larva. Sua importância está relacionada aos hábitos de

ser tomadas, como a conscientização dos funcionários, uma vez que o

manejo e higiene do proprietário rural, sendo o homem necessário para

homem é o responsável pela contaminação de água e pastagens, além

o ciclo destas doenças.

de impedir o acesso dos animais em locais que recebam esgoto humano
É uma doença silenciosa e o animal não possuí nenhum sintoma, só se

É a fase de larva do ciclo de vida da Taenia Saginata, que em estágio

percebe após o abate, por isso é importante a prevenção para garantir a

adulto é um parasita intestinal do ser humano, comumente chamada

saúde do rebanho.

de Tênia ou Solitária. Algumas das principais fontes de contaminação

e tratamento antiparasitário dos trabalhadores.
O professor Araújo ensina no curso que “a higiene das instalações é um
fator de extrema importância na prevenção das verminoses. Os currais

dos animais são através da água, pastagem e alimentos contaminados

A transmissão se dá através da ingestão de água e alimentos

e os estábulos são locais onde há maior movimentação dos animais e,

por fezes de pessoas portadoras do verme, onde estão os ovos do

contaminados com os ovos do parasita, desta forma a carne suína e

consequentemente, grande acúmulo de fezes. Uma situação de muita

verme, onde se eliminam as larvas infectadas do parasito, no interior

bovina só transmitem a teníase. Os animais adquirem a cisticercose

umidade e grande quantidade de estrume favorece a contaminação dos

do intestino do bovino. Logo depois que atravessarem o intestino, vão

através da ingestão de água ou pasto contaminados com as fezes dos

animais; por isso, para minimizar esse problema, é importante fazer a

circular e migrar para os tecidos e formam os cisticercos (Cysticercus

humanos portadores de teníase.

limpeza diária de currais e estábulos”.

os tecidos de predileção para a formação dos cisticercos. Quando o

Nos seres humanos dos sintomas da Teníase são: dores abdominais,

O cuidado contra a cisticercose deve começar assim que os animais

homem ingere carne bovina crua ou malcozida contendo cisticercos

náuseas, perda de peso, flatulência, diarreia ou constipação.

chegam ao confinamento, ou seja, antes do abate, o bovino deve receber

bovis), chamados de “canjiquinhas”. O cérebro e a musculatura são

viáveis, evoluem para a forma adulta do verme no interior do seu
intestino, fechando assim o ciclo do parasito.

doses de vermífugo. É importante que o produtor siga a orientação dos
O tratamento para os bovinos, o mais indicado é o Albendazole, até

veterinários e respeite o período de carência.

45 dias antes do abate. Nos seres humanos, tratamento da Teníase,
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Com objetivo de
melhorar a logística,
Cotriguaçu inaugura
terminal graneleiro

O custo logístico do Brasil é de 11,5% do PIB,

A Cotriguaçu é uma central de distribuição que possui quatros cooperativas associadas, uma delas é a Coopavel com 25%

o custo fica ainda mais alto. Vamos pegar como exemplo os estados do

Todos esses números comprovam o grande potencial do agronegócio

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Paraná para que seja

não só no estado como em todo o país. Com objetivo de melhorar

possível visualizar a diferença dos valores cobrados, das condições das

a logística e armazenagem de grãos e produtos in natura, que a

vias.

Cotriguaçu inaugurou no último mês um investimento de R$ 65

cerca de U$ 500 bilhões, um dos mais altos
do mundo segundo informações da AEB –
Associação de Comércio Exterior do Brasil,
esse valor é o dobro do custo dos EUA, o triplo
da Europa e quatro vezes maior que na China.
Além dos altos custos condições como: Todas
essas questões influenciam diretamente na
questão do desenvolvimento da agropecuária e
de toda economia do país.
Apenas para termos um exemplo, da
problemática da logística brasileira, veja o caso
do estado do Paraná, o alto valor do Pedágio
nas rodovias paranaenses, que hoje é o mais
alto do país. Quando comparamos os valores
do Pedágio do Paraná com o de outros estados

milhões, o armazém graneleiro.
Estado

Trecho

Condição da Via

Valor/Praça

Rio Grande do Sul

Free Way

4 Vias

R$ 6,30

A história da Cotriguaçu, uma cooperativa central, começou no dia 13
de dezembro de 1975, quando as quatro cooperativas que compõem:
Coopavel, Copacol, C. Vale e Lar, em uma visão empreendedora, há 40
anos eles escrevem, a cada ano, um novo capítulo dessa bela história.
No ano de 1987 foi inaugurado o Terminal Portuário com capacidade de

Santa Catarina

Litoral

2 Vias

R$ 1,90

armazenar 150 mil toneladas de grãos e farelo, no Porto de Paranaguá
(PR).

São Paulo

Interior

2 Vias

R$ 2,50

No ano de 1989, na cidade de Palotina (PR), foi realizado o lançamento
da pedra fundamental do Moinho, que iniciou suas atividades em 28 de
novembro de 1992, com capacidade para industrializar 120 toneladas

Paraná

BR 277

1 Via

R$ 12,45

por área de trigo, estocar 4.300 toneladas de farinha e armazenar 22 mil
toneladas de grãos.

Quando se fala que um dos principais gargalos do agronegócio é a

Hoje em Paranaguá (PR), a Cotriguaçu possuí seis armazéns graneleiros

O investimento total da obra é de R$ 65

prejudicado com a falta de estrutura nas

até 10% do seu PIB, na década passada caiu

logística, os valores do pedágio pagos pelos proprietários de carretas,

com capacidade de 210 toneladas, três moegas rodoviárias com

milhões, com geração de 80 empregos diretos,

rodovias, portos, aeroportos e ferrovias.

para 2%, lembrando que os custos logísticos

que transportam as safras e vários produtos de uso comum, é um

capacidade para 500 toneladas por hora cada com três tombadores

são de 12% do PIB. Para sermos competitivos

exemplo claro disso. Um caminhão bitrem, com 7 eixos, capacidade de

para caminhões, outras três moegas ferroviária com capacidade para

o terminal possuí uma extensão de 135 metros
de comprimento e 15.173 metros quadrados de

Na última pesquisa realizada pelo Bird

é preciso investir, pelo menos, 10% do PIB nos

36 toneladas custa ao proprietário de Foz do Iguaçu (PR) a Paranaguá

500 toneladas por hora, descarga automatizada de seis vagões ao

área construída com uma capacidade estática

– Banco Mundial, que mostra o índice de

próximos oito ou dez anos.

(PR), em 10 praças de pedágio em média R$ 720,10. Hoje o produtor

mesmo tempo e outras duas carreias transportadoras com capacidade

de armazenamento de 120 mil toneladas com

eficiência logística de 160 países, o Brasil, caiu

vende por R$ 70,00 por uma saca de soja com 60 quilos, o que significa

para 1500 toneladas por hora.

uma capacidade de recepção de 500 toneladas

20 pontos no ranking, o 65° lugar do país foi a

Produzir de maneira eficiente e com

horas e uma expedição de 750 toneladas

pior colocação desde 2007 quando foi iniciada

tecnologia não é problema para o produtor

por hora. A nova estrutura conta ainda com

a avaliação.

rural, o grande desafio do agronegócio é

Já a exportação que deve crescer no Paraná 7% em 2016, o custo

terminal de congelados e contêineres, com investimento de R$ 45

escoar a safra, que é recorde a cada ano. A

de pedágio para a exportação, apenas da região oeste do estado é

milhões que abriram caminho para o crescimento e expansão das

dois silos metálicos com capacidade de 7,2

que o valor do pedágio custa 10,3 sacas de soja para o agricultor.
Em Cascavel, o terminal ferroviário foi inaugurado em 2013 com o

mil toneladas, duas moegas de descarga,

O setor de infraestrutura e de logística do

produtividade é alta e crescente, o setor

de R$ 100 milhões ao ano. Quando no primeiro trimestre do ano o

agroindústrias da região oeste do estado. Nesta primeira fase teve

duas moegas com tombadores de 26 metros,

Brasil precisa urgentemente de investimentos

que é responsável por 21,3% do PIB, 43% das

agronegócio, apenas com a soja aumentou os embarques paranaenses,

início a operação de uma câmera frigorífica com capacidade para 10 mil

dois fluxos de recepção de 500 toneladas

e a união deveria ter investido no último ano

exportações e 27% de todos os empregos

as exportações do grão, chegaram a 24% das vendas externas do Estado,

toneladas, um pátio de contêineres, além de estrutura de apoio como:

hora cada, duas balanças rodoferroviários e

32% dos recursos do orçamento do governo

gerados no país. Nem mesmo com números

aumentando 106,2%, passou de US$ 393,1 milhões no primeiro trimestre

armazenagem, expedição, estufamento de contêineres, monitoramento

estacionamento para 60 caminhões.

federal, o que segundo estudos realizados pela

tão expressivos a produção brasileira

do ano passado para US$ 810,5 milhões no mesmo período esse ano.

com tomadas para caminhões no pátio do estacionamento, túnel de

CNT – Confederação Nacional do Transporte,

consegue ter um bom desempenho quando a

O Paraná fechou o primeiro trimestre com um superávit comercial

recuperação de frio, cross docking (transferência de mercadoria),

A ineficiência na logística brasileira é um

não aconteceu. E que, por consequência,

produção sai da propriedade.

de US$ 928,8 milhões, sendo responsável por 11% do saldo comercial

monitoramento de containers, embarque em vagões ferroviários,

dos principais entraves do agronegócio, o

estabilizou os investimentos de empresas

brasileiro de US$ 8,4 bilhões.

recepção e expedição de carga geral.

escoamento das Safras sempre é o maior

privadas. O Brasil na década de 70 investiu
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EDITORIAL
Ambiente

Regularização do
CAR é prorrogado
para 2017

No mês de março de 2016, o diretor Presidente
da Cotriguaçu, Dilvo Grolli, realizou a
inauguração do terminal de logístico de
armazém de grãos. O evento foi realizado para
marcar e comemorar os 40 anos de história
da Cotriguaçu, uma cooperativa central, que
integra as quatro principais cooperativas da

Já nos estados que não tem os sistemas eletrônicos deverão utilizar
o Módulo de Cadastro para atendimento da Lei 12.651/12 e acesso a
seus benefícios. Assim, antes de acessar o Módulo CAR para realizar
inscrição, verifique se o imóvel rural que pretende cadastrar está
localizado em uma unidade da federação, no qual o órgão ambiental
responsável por recepcionar as inscrições no CAR possui sistema
eletrônico próprio e página específica para efetuar o cadastro.

região oeste do Paraná (PR), que integram

O CAR - Cadastro Ambiental Rural, é um registro eletrônico

mais de 30 mil cooperados. Em 2015 a

obrigatório para todos os imóveis rurais. Seu objetivo é integrar as

Nesses casos não será possível inscrever seu imóvel rural no CAR por

Cotriguaçu faturou R$ 200 milhões, 19% a

informações ambientais referentes à situação das APP - Áreas de

meio do Módulo de Cadastro através da página. Para fazer a inscrição,

mais que no ano anterior, 134% no lucro e R$

Preservação Permanente, das áreas de Reserva Legal, das florestas,

acesse www.car.gov.br ou entre em contato com o órgão ambiental

27 milhões investidos em apenas um ano, os

dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito, das

competente do Estado da federação em que se localiza o imóvel rural

números foram realmente expressivos mesmo

áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

para obter informações acerca dos procedimentos a serem adotados.

sérios problemas, ainda assim a central

O CAR se constitui em base de dados estratégica para o controle,

No site, além do cadastro, poderá acompanhar todo o processo e outras

realizou uma excelente gestão.

monitoramento e combate ao desmatamento das florestas, e outras

ações como: Módulo de Cadastro, Cadastro do Imóvel, emitir o Recibo

vegetações nativas do Brasil. Serve ainda, para o planejamento

de Inscrição, Retificação do Cadastro caso seja necessário, Análise

ambiental e econômico dos imóveis rurais.

do Imóvel, Adesão ao PRA – Programas de Regularização Ambiental,

com um mercado econômico brasileiro com

Prazos e Atualizações, todos estes serviços no mesmo do site.

“Estamos aproveitando ao máximo a nossa
capacidade, atendendo as demandas do setor

Novo prazo para entrega

produtivo do Oeste do Paraná. Com o aumento

O Código Florestal estabelece que todos os proprietários ou possuidores

Quais os benefícios de fazer o cadastro?

do transporte da safra, ajudamos a reduzir

de imóveis rurais devem fazer o CAR. Quem não fizer o cadastro estará

Além de possibilitar o planejamento ambiental e econômico do uso

o custo do Paraná, aumentando a renda do

sujeito a penalidades, como não ter acesso ao crédito rural.

e ocupação do imóvel rural, a inscrição no CAR, acompanhada de
compromisso de regularização ambiental, quando for o caso, é pré-

produtor paranaense”, afirmou Araújo. Hoje
a estrutura da Ferroeste opera 24 horas por

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Sicar tem várias

requisito para acesso à emissão das Cotas de Reserva Ambiental e aos

dia com quatro trens todos os dias, sendo dois

travas de segurança e é feito com imagens de satélite em altíssima

benefícios previstos nos PRA - Programas de Regularização Ambiental

no sentido Cascavel – Guarapuava e dois no

resolução, o que permite ver quem está recuperando e quem está

e de Apoio e Incentivo à Preservação e Recuperação do Meio Ambiente,

sentido Guarapuava – Cascavel.

desmatando. Na hora de preencher o CAR, o produtor tem a opção de

ambos definidos pela Lei 12.651/12. Dentre os benefícios desses

aderir ao PRA voluntariamente e regularizar a situação por meio de

programas podemos citar:

Hoje o transporte por ferroviárias é a

recuperação, recomposição, regeneração ou compensação com cotas

forma de transporte economicamente mais

ambientais.

medidas de reestruturação e ampliação

Os produtores rurais terão a partir de agora, prazo até 31 de dezembro

para melhorar o escoamento das safras. A

de 2017 para o efetuar o cadastro, que pode ser feito pela internet

movimentação do porto de Paranaguá, por

ou em formulário impresso nas prefeituras, sindicatos rurais, de

exemplo, corresponde a um terço do PIB do

trabalhadores rurais, nas cooperativas e em outras entidades.

imóvel rural, sem autuação por infração administrativa ou crime
ambiental;
++ Suspensão de sanções
Em função de infrações administrativas por supressão irregular
de vegetação em áreas de APP, Reserva Legal e de uso restrito,

estado Paraná, 31 bilhões de dólares por ano
em mercadorias entram e saem do Brasil pelo

No Brasil a área cadastrada, no início de março, segundo a última

porto de Paranaguá. E estes produtos chegam,

parcial do SFB - Serviço Florestal Brasileiro, vinculado ao Ministério

Segundo o Diretor Presidente da Coopavel,

cooperativas em operações no mercado interno

em sua maioria, por transporte ferroviário ou

do Meio Ambiente, somava 279,6 milhões de hectares, 70,29% já

Dilvo Grolli, a Cotriguaçu, que é uma

a exemplo de cooperativas da Europa que se

por caminhões.

cadastrados, de um total de 397,8 milhões de hectares passíveis de

cooperativa central que tem uma imensa

expandiram para o mundo, inclusive para o

oportunidade de crescimento nas áreas de

Brasil”, afirmou Dilvo.

prestação de serviços e logística, com o grande

++ Possibilidade de regularização das APP e/ou Reserva Legal
Vegetação natural suprimida ou alterada até 22/07/2008 no

viável para o Brasil, porém, são necessárias

cometidas até 22/07/2008;
++ Obtenção de crédito agrícola
Em todas as suas modalidades, com taxas de juros menores, bem
como limites e prazos maiores que o praticado no mercado;

registro.

++ Contratação do seguro agrícola

como um requisito primordial, um fator

No Paraná, as adesões somam 8.844.892 milhões de hectares, 251.089

++ Dedução das Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e

Em condições melhores que as praticadas no mercado;

A logística precisa e deve ser considerada

objetivo de integração e desenvolvimento

Um grande parceiro do terminal ferroviário

estratégico para que se desenvolva a economia

imóveis registrados, 57,47% do total de 15.391.782 milhões de hectares

de uso restrito

econômico de atividades de negócios

da Cotriguaçu é a Ferroeste, nos últimos

do Brasil, assim teremos um país com

que precisam do registro, conforme o SFB - Serviço Florestal Brasileiro.

Base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-

complementares da Coopavel, Copacol, C. Vale

anos aumentou 143% o transporte de grãos

produtos altamente valorizados e com grande

A Federação da Agricultura do Paraná (Faep) aponta razões que

e Lar.

de Cascavel a Guarapuava, apenas no mês

poder de competitividade, tanto no mercado

vão desde o “desinteresse dos produtores rurais” até “a falta de
profissionais capacitados” para o baixo número de adesões.

ITR, gerando créditos tributários;
++ Linhas de financiamento
Atender iniciativas de preservação voluntária de vegetação nativa,

de janeiro de 2016. Em janeiro de 2015 a

interno quanto no mercado externo. Hoje

“As atividades da Cotriguaçu são referências,

Ferroeste movimento 19.700 toneladas de

o que vemos são poucos os investimentos

no Terminal Portuário de Paranaguá (PR),

grãos, no mesmo mês em 2016 foram 48.000

na infraestrutura que não acompanharam

Como fazer a inscrição

no Moinho de Trigo e no Terminal Ferroviário

toneladas um aumento de 34%. Além da

o crescimento da produção, dificultando o

A inscrição deve ser feita no órgão ambiental competente, estadual ou

de Cascavel, são atividades que tem

compra de cinco novas locomotivas, 400

escoamento das Safras, como consequência

municipal. Com disponibilidade de internet, no programa destinado

oportunidades de crescimento. O caminho

vagões graneleiros. Segundo o presidente

eleva o valor dos produtos, os tornando

à inscrição no CAR, para consulta e acompanhamento da situação de

Como: fio de arame, postes de madeira tratada, bombas d’água,

está aberto e o que precisamos é de audácia

da Ferroeste, João Vicente Bresolin Araújo,

menos competitivos nos mercados internos e

regularização ambiental dos imóveis rurais.

trado de perfuração do solo, dentre outros utilizados para os

e de grandes projetos, que tenham alcance

a aquisição de novos maquinários foi

externos.

além-mar com a integração vertical das

importante para o crescimento da empresa.
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proteção de espécies da flora nativa ameaçadas de extinção, manejo
florestal e agroflorestal sustentável realizados na propriedade ou
posse rural, ou recuperação de áreas degradadas; e
++ Isenção de impostos para os principais insumos e equipamentos

processos de recuperação e manutenção das Áreas de Preservação
Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.
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Opinião

EDITORIAL
Opinião

A importância da separação dos resíduos
sólidos para o meio ambiente
Por Pedro Luiz Fuentes Dias - Diretor do CDTA (Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais)

dos resíduos sólidos. Neste sentido, o

Neste processo, já bastante utilizado no

contaminantes e inertes sejam retirados antes

CDTA – Centro de Desenvolvimento de

exterior, especialmente em países da Europa

do encaminhamento dos resíduos orgânicos

Tecnologias Ambientais, está desenvolvendo

e Ásia, a fração orgânica dos resíduos sólidos

aos biodigestores.

e implantando projetos de tratamento

é tratada e durante o processo é gerado gás

de resíduos que partem dos seguintes

metano para utilização como combustível e

Portanto, tecnologias de separação dos

pressupostos:

o produto gerado ao final do processo pode

resíduos são fundamentais. Equipamentos

ser utilizado como fertilizante, desde que

de alta performance são utilizados para que

atendidos os critérios do MAPA – Ministério

sejam separadas e reaproveitadas todas

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

as frações dos resíduos, garantindo além

++ Os produtos devem ser repensados para
gerar menos resíduos ao fim de sua vida
útil.

do tratamento dos orgânicos no processo

++ Os materiais descartados como resíduos

Resíduos orgânicos de diversas origens podem

de biodigestão, também a reciclagem dos

ser tratados no processo de biodigestão, como

materiais que puderem ser reaproveitados

por exemplo resíduos agrícolas, resíduos

e ainda a produção do chamado CDR

incluindo o aproveitamento da matéria

domésticos, lodos de estações de tratamento

(combustível derivado dos resíduos) com

orgânica e dos rejeitos;

de esgoto, resíduos de industrias, grandes

os rejeitos do processo de separação dos

geradores como hotéis, shoppings, refeitórios,

recicláveis.

são recursos valiosos;
++ A reciclagem pode ser maximizada,

O maior desafio, neste contexto, é o

entre outros, desde que orgânicos.

tratamento da matéria orgânica. Uma das

A geração de resíduos sólidos urbanos tem apresentado nas últimas

Se por um lado, o crescimento da geração de resíduos representa maior

décadas, um crescimento superior ao crescimento populacional. Para

acesso da população aos bens de consumo, o que é um aspecto positivo,

se ter ideia, no período de 2000 a 2010, segundo o IBGE, enquanto o

por outro lado, não tem crescido na mesma proporção os programas de

crescimento da população urbana foi de 16,61 % a taxa de crescimento

incentivo à população para a separação de recicláveis e nem a utilização

da produção de resíduos ficou em 34,95%.

de alternativas adequadas de tratamento, visando o aproveitamento

Projetos que integrem essas tecnologias

alternativas aplicadas pelo CDTA, para o

O processo é totalmente automatizado,

são fundamentais para solucionar o grande

tratamento da fração orgânica dos resíduos

fechado e controlado, garantindo que os

problema ambiental que hoje os resíduos

é a biodigestão. Esta tem se mostrado uma

odores sejam controlados e que não haja

sólidos representam. O CDTA – Centro de

das melhores opções, tendo em vista seu

nenhuma contaminação ambiental. A

Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais

custo benefício e o fato de além de produzir

restrição, porém, para garantir a eficiência

desenvolve projetos na área de resíduos e

composto orgânico, também possibilita

do processo é que ocorra a separação

implementa soluções a partir da biodigestão,

a geração de energia térmica e elétrica

desses resíduos na entrada da Unidade de

aplicadas a realidade brasileira.

mediante o aproveitamento do biogás.

Biodigestão, para garantir que possíveis

Etapas do processo de tratamento de resíduos proposto pelo CDTA

dos materiais e destinação adequada dos rejeitos em aterro sanitário,
A geração de resíduos não cresce apenas em quantidade, mas também

que é a premissa básica da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos

em complexidade da sua composição. Alguns anos atrás era possível
dizer que se poderia separar o resíduo em recicláveis e orgânicos,

De acordo com a nova lei, os resíduos deveriam ser tratados visando o

hoje uma parcela significativa de matérias presentes nos resíduos já

reaproveitamento máximo e a destinação em aterro sanitário ficaria

não se enquadra neste critério simples de separação, a exemplo das

restrita aos rejeitos que não são passíveis de aproveitamento.

fraldas descartáveis cuja quantidade, de acordo com a composição
gravimétrica dos resíduos realizada em 2006 no Aterro Sanitário de

No entanto, a realidade Brasileira demonstra que a destinação de

Curitiba chega próximo de 5%.

resíduos em aterro sanitário, embora não seja a alternativa ideal, uma
vez que os resíduos são somente aterrados e não há o aproveitamento
dos recursos neles existentes, atende pouco mais da metade dos
resíduos produzidos no Brasil.
Segundo o levantamento realizado pela ABRELPE – Associação
Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, em 2014, dos resíduos
gerados no Brasil, 58,4% são destinados em aterro sanitário e o restante,
41,60% são destinados em aterros controlados ou lixões, que não podem
ser consideradas alternativas adequadas de destinação.
Para mudar essa realidade, não basta apenas o enfoque da necessidade
de tratar adequadamente os resíduos a fim de evitar os danos
ambientais decorrentes da sua destinação inadequada. O entendimento

01
Sistema
mecanizado
de triagem de
recicláveis e
produção de
CDR

02

03

Digestor
anaeróbico

Sistema de
compostagem
pós digestão

04
Estação de
tratamento
fração líquida

05
Geração
de energia
elétrica e
térmica

de que os materiais contidos nos resíduos, são recursos que podem
ser considerados matérias primas, e que o uso de técnicas adequadas
Composição gravimétrica dos RSU no Brasil. Fonte: Plano Nacional

de separação e aproveitamento podem ser alternativas que além de

Serviço: CDTA – Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais

de Resíduos Sólidos - Versão pós Audiências e Consulta Pública para

proteger o meio ambiente geram também emprego e renda, deve ser o

Rua Saldanha Marinho, 2826 – Curitiba – Paraná

Conselhos Nacionais (Fevereiro/2012)

conceito que vai contribuir para a mudança da forma de gerenciamento

pedro@cdta.eco.br – telefone: 041 – 3084-9451.
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Entrevista

EDITORIAL
Entrevista

Entrevista com Amauri Alcindo Alfieri,
doutor em Biologia Celular e Molecular
pela Fundação Oswaldo Cruz

RC - Quais são os prejuízos nas infecções

as epidêmicas. Porém, como são infecções

minuciosos não são capazes de distingui-

endêmicas ou epidêmicas? O que elas causam?

que se mantem ativas durante todo o ciclo

las. O diagnóstico diferencial dessas viroses

de produção e, principalmente, por longos

somente pode ser realizado por meio de

períodos de tempo, no acumulado as infecções

técnicas laboratoriais (Figura 1).

As infecções endêmicas são aquelas que
ocorrem dentro de níveis aceitáveis na
população, ou seja, a frequência de ocorrência
é previsível. Essa condição representa, a longo
prazo, um equilíbrio entre o agente infeccioso

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke

e o hospedeiro. Entretanto, esporadicamente,
este equilíbrio pode ser afetado por fatores
individuais (relacionados ao hospedeiro),

O Senecavirus A é um novo patógeno viral

ambientais e/ou por fatores relacionados ao

nos rebanhos suínos brasileiros e traz

próprio agente infeccioso. Consequentemente,

grandes prejuízos ao produtor. Nesta edição

algumas características da infecção e/ou sua

conversamos com o Dr. Amauri A. Alfieri,

frequência de ocorrência podem ser alteradas,

que nos respondeu as questões sobre essa

tornando-se mais graves e frequentes,

patologia que afeta os suínos.

respectivamente, e passando a ter um impacto
negativo sobre os rebanhos.

Amauri Alcindo Alfieri é graduado em
Medicina Veterinária pela Universidade

As infecções epidêmicas são aquelas que

endêmicas tendem a causar maior prejuízo

Figura 1. As pesquisadoras Brígida K.

Estadual de Londrina, é mestre em

ocorrem com frequência acima daquela

econômico ao sistema produtivo.

Alcântara (à esquerda) e Raquel A. Leme

Microbiologia pela Universidade Federal de

esperada. Os motivos para a ocorrência

Minas Gerais e doutor em Biologia Celular e

de infecções epidêmicas podem estar

RC - Quais são as principais doenças

pelo Prof. Dr. Amauri Alfieri e participam da

Molecular pela Fundação Oswaldo Cruz, com

relacionados, principalmente, ao surgimento

vesiculares em suínos?

pesquisa sobre o Senecavirus A no Laboratório

sandwich realizado no Centers for Diseases

de novos agentes infecciosos, como é o caso

Control and Prevention (CDC), Atlanta,

do surgimento do Senecavírus A no rebanho

A Febre Aftosa, a Estomatite Vesicular,

USA. Atualmente é professor associado da

suíno brasileiro; ou por variações/alterações

a Doença Vesicular Suína, o Exantema

Universidade Estadual de Londrina, CCA,

em agentes infecciosos já conhecidos e/ou

Vesicular Suíno e, mais recentemente, o

Depto. Medicina Veterinária Preventiva.

devido à presença de animais vulneráveis

Senecavirus A são doenças vesiculares que

Em animais de creche, terminação

à infecção. A ocorrência de infecções em

podem comprometer a espécie suína. Todas

e reprodutores, conforme relatado

(à direita) compõem a equipe coordenada

de Virologia Animal (LabVir) – UEL.
RC - Como identificar o Senecavirus A?

e, consequentemente, na produção.

animal criada com o objetivo de produção de

índices acima do esperado, ou seja, de forma

essas doenças são causadas por vírus e,

anteriormente, as doenças vesiculares

Revista Coopavel - Qual a importância da

Ao mesmo tempo em que é necessário

proteína animal para o consumo humano,

epidêmica é sempre motivo de grande

por isso, denominadas genericamente de

apresentam sinais clínicos indistinguíveis

sanidade na produção de suínos?

intensificar a produção a fim de atender a

temos que avaliar sob duas vertentes. A

preocupação, uma vez que isso significa altas

“viroses vesiculares”. A Febre Aftosa, a Doença

umas das outras, incluindo no caso da

demanda dos mercados interno e externo,

primeira relaciona-se àquelas infecções e

taxas de animais doentes e, possivelmente,

Vesicular Suína e a Senecavirose são doenças

infecção pelo Senecavirus A. O que se observa

Amauri Alcindo Alfieri - Sem dúvida a

o sistema intensivo de produção de suínos

doenças que são controladas por órgãos

de animais mortos. Evidentemente que

causadas por vírus diferentes, entretanto

nos suínos acometidos é o aparecimento

sanidade é um dos pilares de sustentação da

favorece o aparecimento de problemas

oficiais de defesa sanitária animal (estadual

nesses casos as perdas produtivas são

pertencentes à mesma família viral. Já a

de áreas de descamação onde surgem as

suinocultura não só no Brasil, mas no mundo.

sanitários/doenças. Entre os principais

e nacional) e, consequentemente, de

significativas. A frequência de ocorrência

Estomatite Vesicular é causada por um vírus

vesículas, especialmente nas regiões de

Os elevados índices produtivos e zootécnicos

problemas sanitários de suínos encontram-

comunicação obrigatória. A segunda, é

de uma determinada doença acima do

classificado dentro da família Rhabdoviridae,

focinho, ao redor da boca e extremidades

são dependentes das boas condições de saúde

se as doenças infecciosas respiratórias,

constituída por uma gama de infecções e

esperado significa que um grande número

enquanto o vírus do exantema vesicular suíno

dos membros. Entretanto, as vesículas

e bem-estar dos rebanhos suinícolas. Por

entéricas e reprodutivas; a alta densidade

doenças que não precisam ser comunicadas

de animais está doente ao mesmo tempo.

pertence à família Caliciviridae. No caso do

permanecem íntegras por um curto período

exemplo, não se podem garantir os mesmos

populacional nas granjas suinícolas favorece

oficialmente aos órgãos de defesa sanitária

Consequentemente, os índices zootécnicos e

vírus do exantema vesicular suíno, a sua

de tempo, rompendo-se rapidamente dando

índices de ganho de peso diário em leitões

a disseminação dos agentes causadores de

animal, e que por isso também podem ser

produtivos diminuem, ao passo que os custos

última descrição ocorreu no final da década

origem a lesões ulcerativas. Estas lesões são

que apresentam a síndrome da má absorção,

doenças. Esses problemas, isoladamente

denominadas doenças não oficiais. Sem

com tratamento e manejo sanitário do(s)

de 1950, nos Estados Unidos. Desde então, não

comuns em cavidade oral, principalmente

caracterizada por diarreia. Do mesmo

ou em conjunto, além de terem reflexos

dúvida que em termos quantitativos o maior

rebanho(s) e controle/profilaxia da infecção

houve mais relatos desse vírus associado à

na mucosa oral, na gengiva e na língua, em

modo, animais com pneumonias terão o seu

diretos nos índices produtivos individuais

número de doenças compõe o rol de doenças

aumentam. Obviamente, as perdas são ainda

doença clínica em suínos.

focinho (Figura 2), no espaço interdigital e na

desempenho zootécnico comprometido. Há

e do rebanho interferindo no desempenho

não oficiais. Porém, em termos de saúde

maiores nos casos em que a doença também

muitos casos em que as condições sanitárias

e performance, geram custos altos com

animal e até mesmo saúde pública, trânsito

aumenta as taxas de mortalidade.

precárias são responsáveis por infecções

tratamento e serviço especializado.

subclínicas e crônicas que acarretam em

região da banda coronária dos cascos (região
Apesar de agentes etiológicos distintos

de transição entre a pele e o casco) (Figura 3),

animal e comercialização de produtos de

(vírus diferentes) e de ocasionarem infecções

podendo-se observar a separação da borda

origem animal as doenças mais importantes

Em resumo, nas infecções epidêmicas os

na mesma espécie animal (suínos) com

do casco e o desprendimento das unhas

perdas na linha final de produção, por meio

Com isso, a manutenção do bom status

são aquelas oficialmente controladas e que

prejuízos econômicos ao produtor ocorrem,

características epidemiológicas (taxas

de seus anexos. Febre parece não ser um

do aumento nas taxas de condenação de

sanitário na produção de suínos representa

na suinocultura podemos citar a Peste Suína

na maioria das vezes, de forma inesperada,

de morbidade-animais doentes- e de

evento comum, embora tenha sido relatada

carcaças.

ganhos tanto quantitativos quanto

Clássica a Doença de Aujeszky e a Febre

repentina e a sua amplitude depende do

mortalidade) completamente diferentes, os

em alguns casos. As infecções bacterianas

qualitativos.

Aftosa, entre outras.

número de animais comprometidos (doentes

sinais clínicos ocasionados pela infecção por

secundárias podem agravar o quadro clínico.

e/ou mortos). As infecções endêmicas

esses vírus em suínos são indistinguíveis.

É importante salientar que o sistema atual
de produção de suínos tem impacto direto

Por fim, cabe ressaltar que quando abordamos

ocasionam prejuízos à performance e à

Ou seja, são viroses que ocasionam doenças

e indireto sobre a sanidade dos rebanhos

o tema sanidade, seja em qualquer espécie

produtividade em menor magnitude que

vesiculares que mesmo exames clínicos
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Entrevista

EDITORIAL
Entrevista
salivação excessiva, pele avermelhada, sinais

são altamente suscetíveis à infecção por este vírus, que é considerado

circulação do agente infeccioso deve ser realizado por meio de exames

neurológicos, diarreia líquida amarelada e/ou

altamente contagioso. No caso de uma suposta infecção pelo vírus da

diagnósticos periódicos (semanais) a partir de amostras biológicas de

morte súbita. Os animais doentes geralmente

febre aftosa é de se esperar a rápida disseminação entre os animais de

animais sintomáticos e assintomáticos dos diferentes sítios da unidade

morrem em um período curto (2 a 3 dias) após

um mesmo rebanho e também entre rebanhos, com perdas muito mais

de produção. O uso de animais sentinelas, ou seja, a introdução de

o início dos sinais clínicos. Aqueles que não

graves que as observadas na infecção pelo Senecavirus A. Em resumo, a

animais suscetíveis na granja, também pode ser uma conduta adotada,

morrem neste período, recuperam-se; porém

doença seria muito mais grave tanto no contexto da granja em questão

desde que com muito critério.

apresentam taxas ineficientes de conversão

quanto em outras granjas da região ou até mesmo do estado.

alimentar, ganho diário de peso e crescimento,

Devemos nos atentar ao fato de que estamos nos referindo a doenças

caracterizando-se como refugos. Mais uma

RC - Qual o tratamento mais adequado para os animais, caso o produtor

vesiculares e que, portanto, devem obrigatoriamente ser notificadas à

vez, devido aos sinais clínicos inespecíficos, os

identifique algum sintoma da doença?

agência de defesa sanitária animal local.

infecciosos e até mesmo não infecciosos

Não existe um tratamento específico contra o Senecavirus A. No

RC - É possível perder todo o rebanho caso um animal esteja infectado?

capazes de ocasionar sintomas semelhantes

caso de infecção em animais de creche, terminação e reprodutores, a

devem ser realizados por laboratórios

doença é autolimitante, com duração dos sinais clínicos no indivíduo

O problema maior de mortalidade ocasionada pela infecção

especializados.

acometido sendo de aproximadamente 2 semanas. Tratamento

pelo Senecavirus A é restrito a leitões na fase de maternidade,

suporte deve ser oferecido no sentido de minimizar o agravamento das

especialmente aqueles com até 1 semana de idade. As taxas de

diagnósticos diferenciais para outros agentes

Figura 2. Lesões vesiculares íntegras e

adequadamente. Consequentemente, ocorre

rompidas (ulcerativas) em focinho e lábio

a piora da eficiência da conversão alimentar

inferior de suínos provenientes de rebanho

e queda abrupta do ganho de peso diário dos

Figura 4: Lesões necrotizantes de mucosa

lesões ulcerativas e para o controle/prevenção de possíveis infecções

morbidade (que ficam doentes) em leitões desta faixa etária variam

diagnosticado com o Senecavirus A pelo

animais. Não se pode deixar de destacar a

oral e língua de suíno proveniente de rebanho

secundárias como, por exemplo, antibioticoterapia de amplo espectro

entre 40 e 60% e de mortalidade entre 25 e 30%. Entretanto, a

Laboratório de Virologia Animal (LabVir) –

questão de bem-estar dos animais acometidos

diagnosticado com o Senecavirus A pelo LabVir

e possivelmente até mesmo antinflamatório. O manejo adequado dos

mortalidade de algumas leitegadas chegou a 90-100% em algumas

UEL. Fonte: Laboratório de Virologia Animal e

que se torna, invariavelmente, comprometida.

– UEL. Fonte: Laboratório de Virologia Animal

animais doentes é de suma importância no sentido, principalmente,

granjas que tivemos a oportunidade de acompanhar a evolução da

Biologia Molecular da Universidade Estadual

Entretanto, é importante salientar que

e Biologia Molecular da Universidade Estadual

de garantir o acesso à alimentação e água durante o período de

infecção. Para os animais de creche, terminação e reprodutores, as

de Londrina.

as doenças vesiculares são clinicamente

de Londrina

recuperação dos animais, uma vez que o seu deslocamento dentro da

taxas de morbidade variam entre 5 e 35%, na dependência do conjunto

baia e a ingestão de alimentos podem estar comprometidos.

de sinais clínicos apresentados. No Brasil, na dependência da região
geográfica e dos rebanhos de origem, os surtos da doença apresentaram

O tratamento suporte deve ser aplicado também nos casos de infecção

morbidade entre 0,5 e 5% para animais na fase de creche e de 5 a 30%

em leitões de maternidade. A diarreia tem sido o sinal clínico mais

para terminação; a taxa de mortalidade foi baixa (±0,2%) e difícil de

comumente relatado em unidades produtoras de leitão, o que requer

mensurar, uma vez que a doença geralmente não ocasiona a morte de

o restabelecimento do equilíbrio hidroeletrolítico dos animais

animais adultos, que podem se recuperar após a a resolução dos sinais

sintomáticos. Nos casos em que a diarreia é mais grave recomenda-se a

clínicos.

utilização de terapias com soluções orais para a hidratação dos animais
e também, em algumas situações, com antibióticos de amplo espectro

RC - Para o suinocultor quais os prejuízos caso tenha o diagnostico

para evitar infecções secundárias.

dessas doenças na sua propriedade?

RC - Quais as maneiras de prevenir essas patologias?

Em unidades produtoras de leitões, as perdas certamente são muito
mais elevadas, particularmente quando da entrada da infecção no

Atualmente não existem vacinas comerciais disponíveis no mercado

rebanho pois a mesma ocorre de forma epidêmica. Isso porque além

para a profilaxia da infecção pelo Senecavirus A. Com isso, a adoção de

das altas taxas de mortalidade, aqueles animais que sobrevivem à

medidas de prevenção e do manejo sanitário de animais e ambiental

infecção tendem a tornarem-se refugos. Para os animais de terminação,

são fundamentais para evitar a doença nos rebanhos e, nos casos de

o prejuízo está no comprometimento do ganho de peso diário dos

rebanhos já diagnosticados com a doença, evitar a disseminação do

animais. Adicionalmente, devido ao fato das doenças vesiculares serem

agente infeccioso entre os demais animais do mesmo lote/rebanho.

clinicamente semelhantes, tem sido comum a condenação na linha de
abate daquelas carcaças que apresentem lesões cutâneas que lembrem

A introdução de um agente infeccioso em uma unidade de produção

aquelas causadas pelas infecções vesiculares virais, principalmente

Figura 3: Lesões ulcerativas de casco de suínos

semelhantes e que não é possível associar as

RC - O que diferencia outras doenças

pode ser evitada por meio da adoção de medidas rígidas de

em focinho e casco. Com isso, os animais destinados à exportação são

provenientes de rebanho diagnosticado com

manifestações clínicas com a infecção por

vesiculares da infecção com o Senecavirus A?

biosseguridade. A entrada de veículos, pessoas e animais na unidade

desviados e comercializados no mercado interno. Por fim ressaltamos

o Senecavirus A pelo LabVir – UEL. Fonte:

um ou outro vírus. Para esclarecer a etiologia

de produção deve ser controlada. A área de circulação de veículos, de

que, por tratar-se de uma infecção vesicular, a ocorrência da doença

Laboratório de Virologia Animal e Biologia

da doença deve-se, obrigatoriamente,

Na verdade, clinicamente, não há diferenças

um modo geral, em torno da granja deve ser limitada a áreas afastadas

clínica é de declaração oficial ao órgão de defesa sanitária animal local

Molecular da Universidade Estadual de

realizar exames diagnósticos específicos em

entre a infecção causada pelo Senecavirus

dos barracões onde os animais ficam alojados. O transporte de animais

é obrigatória.

Londrina .

laboratórios especializados.

A e os demais vírus causadores de doenças

deve ser realizado, preferencialmente, sempre pelos mesmos veículos.

vesiculares em animais de creche, terminação

No caso de reposição de animais, o ideal é que sejam adquiridos de

A manifestação dos sinais clínicos

Bem, nós falamos sobre suínos das categorias

e reprodutores uma vez que os sinais clínicos

granjas livres dos agentes infecciosos e, ainda assim, a quarentena deve

resulta na dificuldade de movimentação

de creche, terminação e reprodutores.

apresentados pelos animais comprometidos

ser adotada e respeitada.

e locomoção dos animais acometidos,

Entretanto, uma característica interessante

são muito semelhantes. O que existe é uma

principalmente devido à laminite, o que

do Senecavirus A é a infecção e a doença

discreta diferença na epidemiologia da

Nas granjas já positivas para o vírus, as medidas anteriormente citadas

impede o deslocamento até os comedouros.

multissistêmica causada em leitões neonatos,

infecção pelos diferentes agentes virais.

devem ser adotadas, além da adoção de limpeza e desinfecção rigorosos

Adicionalmente, as lesões da cavidade oral

especialmente entre 1 e 4 dias de idade (Figura

No Brasil, os rebanhos suinícolas não são

das instalações e equipamentos, a adoção de vazio sanitário e de

não permitem que os animais se alimentem

4). Os leitões podem apresentar apatia,

vacinados contra a Febre Aftosa e, portanto,

sistema all in-all out (tudo dentro – tudo fora). O monitoramento da
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Aconteceu

CrediCoopavel
EDITORIAL

Coopavel participa de missão técnica
na África do Sul

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.03.2016
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91

O diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, fez parte da missão
técnica no último mês, com membros de outras cooperativas.

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

A viagem foi custeada através de uma parceria pela Cobb-Vantress,
empresa líder mundial em fornecimento de aves de produção para
frangos de corte e em especialização técnica no setor avícola. Dos dias 9
a 17 de abril, eles conheceram o modelo de negócios do sul da África. Na
oportunidade, foram conhecer a estrutura de grandes empresas.
Além dos dirigentes das cooperativas, também participaram da visita,
pela Cobb Brasil, o diretor-executivo da empresa para a América do
Sul, Jairo Arenazio, o diretor de desenvolvimento de negócios, Fausto
Ferraz, o presidente mundial da Cobb-Vantress, Jerry Moye, Pieter
Oosthuysen, representante da Cobb Europa e Craig Irvine, presidente
da Irvine, distribuidora Cobb na África.

1.0.0.00.0 - ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO

164.785.644,80

4.0.0.00.0 - PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

111.358.567,40

1.1.0.00.0 - DISPONIBILIDADE

2.558.459,41

4.1.0.00.0 - DEPÓSITOS

84.959.867,56

   110 - Disponibilidade

2.558.459,41

   411 - Depósitos a Vista

15.184.078,36

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

74.773.457,41

   414 - Depósitos a Prazo

69.775.789,20

   131 - Carteira Própria

74.773.457,41

4.1.5.00.0 - RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

340.287,79

1.1.6.00.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

85.936.741,30

   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

340.287,79

   161 - Operações de Crédito Setor Privado

91.012.492,35

4.1.6.00.0 - OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

   169 - Operações de Crédito em Liquidação

(5.075.751,05)

   468 - Banco do Brasil

11.575.012,17

18.605.190,03

1.1.8.00.0 - OUTROS CRÉDITOS

1.064.094,48

   470 - Caixa Economica Federal

5.390.481,56

   180 - Diversos

1.064.094,48

   472 - Outras Instituições

1.639.696,30

1.1.9.00.0 - OUTROS VALORES E BENS

452.892,20

4.1.9.00.0 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

7.453.222,02

   194 - Outros Valores e Bens

452.892,20

   493 - Sociais e Estatutárias

2.900.501,49

1.1.0.00.0 - PERMANENTE

297.391,67

   494 - Fiscais e Previdenciárias

1.889.264,95

   1.3.2.00.0 - IMOBILIZADO DE USO

297.391,67

   503 - Diversas

2.663.455,58

     324 - Outras Imobilizações de Uso

792.457,80

6.1.0.00.0 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52.220.429,06

    329 - (Depreciações Acumuladas)

(495.066,13)

   611 - Capital Social

21.383.429,89

   611 - (-) Capital a realizar
   615 - Fundo de Reserva
   617 - Sobras do 1º semestre
7.0.0.00.0 - CONTAS DE RESULTADO

Não para a renovação do contrato do Pedágio

TOTAL DO ATIVO

165.083.036,47

(2.550,00)
30.839.549,17
1.504.040,01
8.336.245,92

   7.1.0.00.0 - Receitas Operacionais

(6.832.205,91)

   8.1.0.00.0 - Despesas Operacionais

(2.336.852,61)

TOTAL DO PASSIVO

165.083.036,47

O diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, fez uso da palavra

que o meu produto lá fora, no mercado, não vai acrescentar valor por

NOTAS EXPLICATIVAS

durante uma audiência pública, na Assembleia Legislativa do Paraná,

motivo do custo pedágio. Queremos uma planilha de custos do pedágio

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

em Curitiba. A problemática que convocou a audiência foi a renovação

mais transparente para podermos fazer as cobranças de maneira justa

procedimentro “pró-rata temporis”.

dos contratos de Pedágio do Paraná e a cobrança dos eixos suspensos

e poder debater melhor uma possível prorrogação dos contratos”.
Cascavel- PR, 31 de março de 2016.

de caminhões vazios.
Outra questão que também foi abordada é com relação aos valores
Em seu discurso, o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli,

cobrados dos eixos suspensos de caminhões vazios nas praças de

explicou que o pedágio do Paraná custa cerca de R$ 100 milhões por

pedágio do Paraná.

ano ao setor produtivo da região Oeste do Estado. “Para se ter uma
ideia, metade desse valor, R$ 50 milhões, sai do bolso dos produtores

Além da Coopavel, estavam presentes representantes da Federação

rurais filiados às cooperativas, que por sua vez respondem por metade

das Associações Comerciais e Industriais do Paraná – FACIAP e da

do PIB do Oeste, que em 2016 deverá ficar em R$ 35 bilhões. Por isso,

Federação das Indústrias do Paraná – FIEP.

esse debate em relação ao pedágio é muito importante. Pois quando
tratamos de competitividade do agronegócio, não podemos esquecer
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Foto: Pedro de Oliveira/Alep

DILVO GROLLI

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO

Diretor Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Vice Presidente

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO
Contadora

CPF: 153.229.129-91

CPF: 241.609.389-49

CPF: 015.855.689-53

CPF: 492.663.309-49
CRC-PR. 043740/0-8
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Receitas

Costelinha ao molho barbecue
+ + MODO DE PREPARO

Sugestão: sirva com pão de alho

1. Coloque no liquidificador as

assado

cebolas, o alho, as pimentas, o

Rendimento: 6 porções

sazón nordeste, a água e o sal

Tempo de preparo: 1H30

(a gosto)
2. Bata por 2 minutos
3. Acrescente o molho de
barbecue, bata por mais 20
seguntos e confira se esta bom
em sal (o molho não pode ficar
muito adocicado)
4. Coloque a costelinha já
devidamente limpa em uma
forma de maneira que caiba
INGREDIENTES

por inteiro
5. Jogue o molho cobrindo

+ + 2 Kg de costelinha suína
Coopavel (inteira)

+ + sal
+ + 1/2 copo de molho barbecue

+ + 2 cebolas médias

+ + 1/2 copo de água

+ + 6 dentes de alho

+ + alecrim

+ + 2 pimentas de cheiro

totalmente a costelinha
6. Salpique um pouco de alecrim
por cima
7. Coloque para assar no forno
em temperatura alta

+ + 3 sachês de Sazon nordeste

8. Após 30 minutos vire a carne

+ + pimenta-do-reino

9. Após, doure por 3 minutos

Buffalo Wings
++ 2 colheres de sopa de cebola em pó (pode ser cebola desidratada
batida no processador/liquidificador)
++ talos de salsão (opcional)
MODO DE PREPARO
1. Em recipiente, misture a farinha, o sal, a pimenta-caiena, a páprica e
a pimenta-do-reino
2. Empane as asinhas de frango nessa mistura uma a uma
3. Frite as asinhas de frango, em óleo de canola, a 180°C e reserve
4. Elas devem ficar levemente douradas
5. Enquanto as asinhas fritam, prepare o molho
6. Derreta a manteiga e adicione a cebola e o alho em pó e,
INGREDIENTES

posteriormente, o molho de pimenta
7. Deixe ferver por uns 3 minutos e desligue

++ 1 kg de asinhas de frango Coopavel
++ 1 xícara de farinha de trigo

8. Jogue o molho por cima das asinhas, lembrando que quanto mais
molho mais picantes ficarão as asinhas

Novo site da Coopavel.
Agora com receitas
para você impressionar
na cozinha.

++ 2 colheres de sopa de sal
++ 1 colher de sopa de páprica picante

Sugestão: sirva acompanhada de alguns talos de salsão para quebrar

++ 1 colher de sopa de pimenta-caiena

um pouco do ardor.

++ 1/2 colher de sopa de pimenta-do-reino

Rendimento: 6 porções

++ 1 xícara de molho de pimenta vermelho de sua preferência

Tempo de preparo: 1H30

++ 50 g de manteiga
++ 1 colher de sopa de alho em pó (pode ser alho desidratado batido no
processador/liquidificador)
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Veja mais receitas em
www.coopavel.com.br
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