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Um novo Brasil
A Coopavel sempre trabalha com uma

incompetência, do estado a serviço de

visão social de unir e defender a sociedade

algumas pessoas em detrimento ao povo, de

cooperativista e os Produtores Rurais da

um estado corrupto e da falsa propaganda

exploração econômica do mercado que

com o slogan de uma “Pátria Educadora”, da

oferece somente Insumos e não tem o

falta de verdade, do modelo de pressão e de

complemento do financiamento, ou seja, a

uma esquerda retrógrada que levou a pobreza

Coopavel não se concentra apenas na venda

à milhões de brasileiros e a decadência da

de bens econômicos, mas nos bens sociais,

economia e de uma esquerda que vive do

disponibilizando acesso à educação, à

passado, apenas com ideologia partidária,

formação profissional, ao Crédito e ao Seguro

alinhados em processo de corrupção que

Agrícola.

envergonhou o Brasil e todos os Brasileiros.

Dentro desse quadro nacional, o que

Hoje juntos vamos tirar o Brasil do caos e

precisamos é quebrar a nuvem do pessimismo

fazer a nossa parte, continuar trabalhando

da política brasileira, da crise econômica

e lutando pelos produtores rurais e pelo

que o nosso país enfrenta e mostrar que os

agronegócio, que tem sustentado o PIB do

efeitos e combinações do cooperativismo

Brasil. Que possamos continuar trabalhando

podem superar esse período e mostrar que

para que a SAFRA DE VERÃO DE 2016/2017

o agronegócio nos proporciona elementos

não seja mais uma safra, mas sim uma marca

positivos.

de esperança para nossos filhos e nossa
sociedade, dando nossa contribuição ao Brasil

Temos boas notícias para a economia

dos Brasileiros e não ao Brasil das ideologias

brasileira, o novo governo brasileiro está

partidárias e das incompetências.

transmitindo confiança e tranquilidade para
a nação. A posição de firmeza dos novos

Para a Coopavel, para os Produtores Rurais

ministros da área econômica, a transparência

e Clientes da Coopavel só existe um Brasil,

e a forma que o novo Presidente Sr. Michel

vamos mostrar à sociedade que não vivemos

Temer se dirigiu a todos os brasileiros foi uma

do passado e que estamos construindo o

demonstração de clareza e de que está no

futuro com confiança, com determinação, com

caminho certo para a reconstrução do Brasil.

coragem e com comprometimento.

A economia brasileira precisa do Agronegócio

O nosso sucesso será nossa contribuição

para sobreviver e para a COOPAVEL, a clareza

para um novo Brasil que está começando a

e a disposição do novo governo refletem nossa

trilhar e o nosso trabalho vai ser a maneira

convicção que o caminho é o desenvolvimento

mais adequada para alavancar não somente

para gerar oportunidades a todos os

a Coopavel, mas os seus 4.743 associados,

brasileiros.

os seus 5.342 colaboradores e toda a Nação

Dilvo Grolli
Diretor Presidente da Coopavel

Brasileira, que precisa mais do que nunca de
O nosso trabalho, os nossos desafios e as

pessoas dignas, honestas e trabalhadoras para

nossas expectativas devem ter também uma

devolver a alegria e a esperança a todos.

mensagem de esperança, de mudança para
todos os associados e clientes. A esperança

Reitero o pedido do presidente em exercício

que o caminho está correto e os resultados

Sr. Michel Temer para nos mantermos unidos

virão, primeiramente pelo equilíbrio das

em torno dos grandes objetivos, combatendo

finanças do Governo, as privatizações para

o bom combate para mudar a realidade e

diminuir os gastos públicos e com isso criar

voltar a reinar a justiça do trabalho, como

um novo ambiente de crescimento, que toda a

está escrito na Bíblia: “Ganharás o pão com

sociedade brasileira está exigindo.

o suor do teu rosto” em Gênesis 3:19, assim
continuaremos lutando com muita coragem,
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O novo caminho brasileiro deixa para trás

determinação e fé no nosso criador que em

a narrativa da propaganda da ilusão e da

breve teremos um futuro melhor.
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Valor de mercado

José Roberto Ricken é o sétimo cooperativista a assumir a presidência

Pecuária Moderna

da Ocepar. Desde 1971, quando a entidade foi criada, também exerceram
O quadro abaixo, apresenta os valores da soja, milho e trigo, em uma

o cargo: Guntolf van Kaick, nos períodos de 1971-1972, 1973 a 1975, 1981

Possuir uma pecuária de corte moderna em dez anos é o objetivo dos

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

a 1983 e 1984 a 1986; Benjamim Hammerschmidt, de 1976 a 1978 e 1979

produtores brasileiros.

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

a 1980; Wilson Thiesen, de 1987 a 1989 e 1990; Ignácio Aloysio Donel de

anos de 2015 e 2016.

1991 a 1992; Dick Carlos de Geus, de 1993 a 1995, e João Paulo Koslovski,

O estado do Paraná tem realizado encontros para debater as melhores

de 1996 a 2016.

estratégias para atingir os resultados, através do Plano Integrado de

Novo ministro da agricultura

Mercado - Média Mensal

Produtos

Soja

Maio 2015

R$ 56,61

Maio 2016

R$ 74,31

Variação

Desenvolvimento da Bovinocultura de Corte. O ciclo de 17 seminários
em todo o estado vai direcionar os passos para alcançar a meta.

Agrônomo, 59 anos, o empresário Blairo Maggi, assumiu no último mês

A ideia é unificar os conhecimentos técnicos com as experiências

o Ministério da Agricultura. Maggi é um grande produtor de soja do

vividas pelos pecuaristas. A expectativa é que em dez anos se consiga

país e a muito tempo aponta a burocracia como um grande prejuízo

consolidar no mínimo 205 propriedades referência no Paraná com o

para o agronegócio brasileiro.

trabalho da assistência técnica.

Agora que está à frente do ministério, considera que as estruturas

Segundo o zootecnista da Emater, Luiz Fernando Brondani, o programa
da pecuária moderna quer retomar a produção, mesmo que em

31,3%

pequenas áreas, porém, de forma intensiva. “Queremos profissionalizar
o produtor e fazer uma pecuária de qualidade”, afirmou Brondani.

Já o Caracu e o Canchim transmitiram a rusticidade, tolerância ao calor
e resistência a parasitas. Para as vacas Purunã trouxeram dessas raças

Milho

R$ 19,31

R$ 40,10

Na produção de carne, vale citar que o Brasil é celeiro para o mundo.

107,7%

para venda. A principal proposta do plano é a mudança no abate
que geralmente é com 36 meses e 48 meses, passando para 14 meses
Trigo

R$ 35,20

R$ 41,95

a habilidade materna e boa produção de leite.

O Paraná pode ser o melhor produtor de qualidade de carne bovina

e 18 meses, abatendo um animal jovem, com qualidade e com valor

19,2%

Em 15 anos produção de carne cresce 80% no
Brasil

agregado, trazendo para o produtor uma rentabilidade maior com
rapidez e carne de qualidade.

Troca de comando

A USDA, divulgou uma pesquisa que aponta um aumento na produção
de carne brasileira. Segundos os dados do estudo, nos últimos 15 anos a

Mas para que essa nova alternativa dê certo, é preciso intensificar

média de crescimento foi de 80%. Os três principais tipos de carne são:

o sistema de produção e usar tecnologia, que hoje se usa apenas

Bovina, Aves e Suína.

35% da tecnologia disponível, por isso o objetivo é chegar aos 80%.
Além de estabilidade aos pecuaristas o plano vai trazer uma maior

Veja o quadro abaixo mostra a produção brasileira em milhões de

rentabilidade e uma carne de alta qualidade.

toneladas.

Raça genuinamento paranaense

Quadro evolutivo dos últimos 15 anos da produção de carne

O Purunã, é a primeira raça desenvolvida no estado do Paraná, a
de governo que estão montadas é o que têm atrapalhado o fluxo

primeira no Brasil que foi criada por um instituto de pesquisa e que

do processo de decisões. Ao jornal Folha de São Paulo, o ministro

vem se destacando na Pecuária de corte. A qualidade da carne, a

deu um exemplo claro de como as coisas funcionam internamente.

precocidade sexual, de acabamento e a adaptação aos climas diferentes,

“Por exemplo, estamos em crise de abastecimento de milho. O preço

em especial os climas quentes, são características que tem deixado os

subiu tanto que os criadores de suínos e aves estão inviabilizados.

pecuaristas motivados.

Carne

2000

2015

Variação
absoluta

Variação
relativa

Incremento
médio anual

Bovina

6,520

9,425

2,905

45%

2,5%

Suína

2,010

3,519

1,509

75%

3,8%

Ave

5,980

13,146

7,166

120%

5,4%

Média
Total

14,510

26,090

11,580

80%

4,0%

Estão deixando de acomodar matrizes e daqui uns dias vai faltar
carne. Precisamos tomar a decisão rápida de colocar o milho para os

O zootecnista e pesquisador do IAPAR, José Luís Moletta, que trabalha

agricultores. Isso é uma atividade finalística do ministério, tirar milho

desde 1980 com os estudos do Purunã, explica qual o papel de cada raça

do Mato Grosso para levar para Santa Catarina, onde estão os animais.

nas características do animal, pois ele é um agregado de várias raças.

Durante a Assembleia Geral Ordinária – AGO, a Ocepar elege como novo

Quem sabe isso a Agricultura e a Conab, que tem os estoques, devia

Resultado de 30 anos de estudos na estação experimental fazenda-

presidente, José Roberto Ricken, assume a presidência com mandato

ser assim: os dois sentam, e eu digo: “faça”. Mas não é assim. Tem um

modelo, mantida pelo IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná, o

até 2019, após estar à frente da superintendência da entidade desde

comitê com Fazenda, Planejamento, Casa Civil uns cinco para dar

bovino paranaense é resultado do cruzamento de outras quatro raças:

1996.

palpite numa área que não conhecem. Agora, uma nova reunião só em

Charolês, Angus, Caracu e Chachim.

Foto: Ricardo Rossi - Assessoria de Comunicação do Sistema Ocepar

60 dias. O porco e a galinha não podem esperar. As estruturas montadas
Durante sua fala de posse, Ricken agradeceu o presidente João Paulo

têm atrapalhado o fluxo de decisões. Agora tenho que ir até à Casa Civil

O Charolês contribui na velocidade do ganho de pesos, grande

Koslovski, que encerrou seu mandato após 28 anos. “Meu compromisso

para fazer a mudança necessária e correr atrás “desses caras” pedindo

rendimento de carcaça e elevado percentual de carnes nobres.

é dar continuidade ao trabalho feito sob a liderança de Joao Paulo, a

pelo amor de Deus para assinarem”, finalizou Maggi.

quem faço um agradecimento especial, já que atuamos juntos há 28
anos. Meu desafio não é fácil, mas não vou decepcionar, vocês podem
ter certeza disso”, finalizou Ricken.
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O Angus conferiu precocidade, tamanho adulto moderado e
(Fonte: Folha de São Paulo)

temperamento dócil, de carne macia e com alta qualidade de
marmoreio.
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minha mão. Essas ovelhas estudaram para
seguir Jesus e depois acreditaram? Não. Meu
Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que
todos. É propriamente o Pai que dá as ovelhas
ao pasto. É o Pai que atrai os corações para
Jesus”.
Como órfãos
A dureza de coração de escribas e fariseus,
que veem as obras realizadas por Jesus mas
se negam a reconhecer Nele o Messias, é “um
drama”, afirmou Francisco, que “vai avante
até o Calvário”. Ou melhor, prossegue inclusive
depois da Ressurreição, quando sugerem aos
soldados que vigiavam o sepulcro para que
digam que estavam dormindo e, assim, atribuir
aos discípulos o roubo do corpo de Cristo.
Nem mesmo o testemunho de quem assistiu à
Ressurreição os fez mudar de ideia. “São órfãos”,
reiterou Francisco, “porque renegaram o seu

(Foto: iStock Photo)

Pai”: “Estes doutores da lei tinham o coração
fechado, se sentiam donos de si mesmos e, na

29 de junho - Dia do Papa

realidade, eram órfãos porque não tinham uma
relação com o Pai. Falavam, sim, de seus Pais,

Dinheiro a vontade

Desde que foi anunciado, no dia 13 de março

No dia 29 de junho, dia do Papa a igreja

o nosso Pai Abraão, os Patriarcas falavam, mas

de 2013, Papa Francisco, vem mostrando um

celebra também a festa solene de São Pedro e

como figuras distantes. Em seus corações eram

O novo Superintendente Regional do Banco do Brasil em Cascavel

durante o mês de junho de 2016, é o período de vigência do atual Plano

grande apreço pelos humildes.

São Paulo, onde Pedro representa a unidade

órfãos, viviam no estado de órfãos, em condições

(PR), Sr. Luis Antonio da Silva, conhecido pela maioria de Didi, em

Safra.

da Igreja e o pastoreio universal das ovelhas

de órfãos, e preferiam isso a deixar-se atrair pelo

visita ao Diretor Presidente da Coopavel, Sr. Dilvo Grolli, colocou

Francisco é o primeiro Papa latino-americano,

do rebanho do Senhor. São Paulo, representa a

Pai. E este é o drama do coração fechado destas

todas as agências do BB da Superintendência Regional de Cascavel à

Segundo o novo Superintendente a partir do mês de julho, conforme

nasceu em Buenos Aires na Argentina no dia

Igreja “em missão”, anunciando o Evangelho a

pessoas”.

disposição da Cooperativa no sentido de atender todas as demandas de

divulgado no novo Plano Safra Agrícola e Pecuário, haverá ajustes

17 de dezembro de 1936, assumiu a missão de

todos os povos.

Custeio Agrícola, safra 2016/17, de todos produtores rurais cooperados

nas taxas de juros praticadas atualmente. Portanto é recomendado

e clientes do Banco. Ele também reforçou que todas as Agências do

que todas as propostas de custeio sejam protocoladas o mais rápido

Estados do Paraná estão mobilizadas a atender todos os cooperados e

possível para contratação até o dia 30 de junho de 2016, de forma a

clientes do BB.

aproveitar as taxas atuais.

“Atrai-me para Jesus”

Papa da Igreja Católica aos 76 anos. Entrou no
seminário de Villa Devoto no dia 11 de março

Papa Francisco: ninguém fica órfão quando

de 1958 e começou o noviciado na Ordem dos

atraído por Jesus

A importância de se deixar atrair por Deus,
enfatiza o Papa, se percebe na notícia que

Jesuítas. No ano de 1960, obteve a licenciatura
em Filosofia, de 1967 a 1970 cursou Teologia.

“Um cristão que não se deixa atrair pelo Pai

chegou a Jerusalém de que muitos pagãos

Foi ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro

é um cristão que vive como um órfão”. Foi o

se abriam à fé em Cristo graças à pregação

de 1969, pelas mãos de Dom Ramón José

que afirmou o Papa Francisco em uma de suas

dos discípulos. Eles levaram a Palavra até a

Taxa de juros Pronaf/agricultura familiar: de 2,0% a 5,5% aa.

Castellano. Foi ordenado bispo no dia 27 de

homilias da Missa, na capela da Casa Santa

Fenícia, Chipre e Antioquia onde, num primeiro

Taxa de Juros Pronamp: 7,75%

junho de 1992, pelas mãos de Dom Antônio

Marta.

momento, também tiveram medo, mas o coração

Taxa de Juros demais produtores: 8,75% a.a.

Segue abaixo condições atuais:

aberto os guiou. Um coração como aquele

Quarracino, Dom Mario José Serra e Dom
Eduardo Vicente Mirás. Desde 1998, ocupava a

Francisco inicia sua reflexão partindo da

de Barnabé que, enviado a Antioquia, não se

Além dos recursos de Custeio Agrícola o Banco também possui recursos

função de arcebispo de Buenos Aires.

pergunta que os judeus fazem a Jesus, contida

escandaliza com a conversão dos pagãos porque,

para Custeio Pecuário e também todas as linhas de investimentos

no Evangelho do dia: “És tu o Messias?”

finaliza o Papa, “aceitou a novidade”, se “deixou

para aquisição de máquinas e implementos agrícolas, correção de

atrair pelo Pai por Cristo”: “Jesus nos convida a

solos, adequação de micro-bacias, reflorestamento etc. O destaque é a

O Papa Francisco é um homem de hábitos
comuns e de imenso apreço pelos pobres

Esta pergunta, que escribas e fariseus

sermos seus discípulos, mas, para sê-lo, devemos

disponibilidade, nos meses de maio e junho, de recursos próprios do

e ao falar sobre a escolha do seu nome

repetirão várias vezes, observou Francisco,

nos deixar atrair pelo Pai em direção a Ele. E a

Banco do Brasil para atendimento de financiamentos de máquinas e

enfatizou que queria uma “Igreja pobre e

nasce de um coração cego. Uma cegueira

oração humilde do filho, que podemos fazer é:

equipamentos, o que confere maior celeridade aos processos, já que não

para os pobres”. (...) “Francisco é o homem da

de fé que o próprio Jesus explica: “vós não

‘Pai, atrai-me para Jesus; Pai, faz-me conhecer

é necessário o envio ao BNDES.

paz. E assim surgiu o nome no meu coração:

acreditais, porque não sois das minhas

Jesus’, e o Pai enviará o Espírito para nos abrir o

Francisco de Assis. Para mim, é o homem da

ovelhas”. Fazer parte do rebanho de Deus

coração e nos levar até Jesus. Um cristão que não

Legenda: Renato Cesar Segalla – Gerente Geral de Agencia BB, Dilvo

O Produtor poderá procurar o Gerente Geral do Banco do Brasil em

pobreza, o homem da paz, o homem que ama e

é uma graça, mas é necessário um coração

se deixa atrair pelo Pai para Jesus é um cristão

Grolli – Diretor Presidente da Coopavel e Luis Antonio da Silva (Didi) –

sua localidade que estará à a disposição para atender clientes e futuros

preserva a criação; é o homem que nos dá este

disponível: “As minhas ovelhas escutam a

que vive em condição de órfão; e nós temos um

Superintendente Regional BB

clientes.

espírito de paz, o homem pobre. Ah, como eu

minha voz, eu as conheço e elas me seguem.

Pai, não somos órfãos”.

queria uma Igreja pobre e para os pobres”.

Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se

Didi ressaltou que o Banco possui disponibilidade de recursos em

Banco do Brasil, o parceiro fiel do Agronegócio!

perderão. E ninguém vai arrancá-las de

abundância para atender toda a demanda de forma ágil e rápida ainda
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Agricultura
EDITORIAL

Show Rural Coopavel
divulga produtividade das
variedades de soja e milho
Todos os anos após a colheita das variedades de soja e milho, que as

na hora de definir a semente. O produtor sempre procura o melhor, pois

empresas nacionais e multinacionais trazem como novidade para o

a inovação é constante, se ele não tiver onde buscar essa informação,

evento e que apresentam aos produtores rurais, o Show Rural Coopavel

fica perdido. O Show Rural é esse ponto de referência e de grande ajuda

realiza a colheita e divulga para que o produtor utilize como base para

para o agricultor”, afirma Geraldo Tomazi.

compra das sementes para a próxima safra.
Para o produtor de Campo Bonito, Jean Adão Grassi, a escolha certa
Após a colheita, os engenheiros agrônomos da Coopavel, juntamente

da variedade deve refletir no custo benefício, geralmente as novas

com os agrônomos das empresas parceiras, que participaram de todo

variedades, têm mais produtividade. “Eu utilizo os resultados para me

o processo do plantio até a colheita, após realizarem os estudos do

basear na escolha das sementes. A avaliação em parceria com o técnico

comportamento das parcelas, trazem para o produtor o resultado de

que me atende para fazer o comparativo, depois quando chega os

cada variedade plantada nas parcelas experimentais do Show Rural

resultados do Show Rural nós complementamos o trabalho e definimos

Coopavel.

com o agrônomo quando variedade vamos utilizar”, explicou Grassi a
sua forma de trabalho.

São esses resultados que auxiliam os produtores na hora de comparar e
de escolher a variedade que vai ser utilizada em sua safra.

Para a próxima safra, faça uma avaliação dos resultados do Show
Rural Coopavel e das variedades apresentadas com a produtividade de

�O Sr. Geraldo Tomazi, produtor de Três Barras do Paraná, utiliza os

cada uma, converse com o seu agrônomo e veja qual é a mais indicada

resultados do Show Rural para fazer a escolha das suas sementes.

para a sua área. As tabelas na sequência apontam a época do plantio, a

“O Show Rural é uma vitrine, é um lugar de desenvolvimento de

variedade e a produção após a colheita.

tecnologia, quando a Coopavel apresenta na revista, a gente se baseia

Produtividade de híbridos de milho, em 3 épocas de plantio, Cascavel - PR, 2015/2016
Plantio 1º época - 10/09/2015

Plantio 2º época - 20/09/2015

Plantio 3º época - 15/10/2015

Híbrido

Kg/ha

sc/ha

sc/Alq

Híbrido

Kg/ha

sc/ha

sc/Alq

Híbrido

Kg/ha

sc/ha

sc/Alq

B7 046 H

14.915

249

602

P3 456 H

16.499

275

665

MG 30A37 PW

16.127

269

650

P3 456 H

14.335

239

578

P 30F53

14.727

245

594

CD 3560 PW

15.581

260

628

AS 1656 PRO2

14.013

234

565

NS 50

15.414

257

622

ADV 9724 PRO

15.266

254

616

2A 401 PW

15.257

254

615

2B 610 PW

15.127

252

610

250

604
600

CD 3560 PW

13.795

230

556

2B 810 PW

13.755

229

555

AG 9025 PRO3

13.562

226

547

B7 060 HR

13.440

224

542

MG 30A37 PW

13.411

224

541

DKB 290 PRO3

14.265

238

575

AG 8780 PRO3

13.776

230

556

2B 810 PW

13.589

226

548

AG 9025 PRO3

13.582

226

548

RB 9005 PRO

14.980

2B 610 PW

13.537

226

546

AG 8780 PRO3

14.875

248

CD 3560 PW

13.182

220

532

DKB 290 PRO3

14.710

245

593

DKB 240 PRO3

14.598

243

589

AS 1656 PRO3

14.586

243

588

MG 580 PW

14.550

242

587

MG 652 PW

14.545

242

587

P 30F53

13.365

223

539

MG 699 PW

13.217

220

533

MG 30A37 PW

13.133

219

530

MG 580 PW

13.131

219

530

NS 56

13.125

219

529

DKB 240 PRO3

13.126

219

529

NS 50

12.857

214

519

2B 610 PW

12.977

216

523

P3 271 H

12.747

212

514

AG 9025 PRO3

14.535

242

586

CD 3410 PW

12.971

216

523

NS 90

12.722

212

513

2B 810 PW

14.520

242

586

AS 1656 PRO3

12.908

215

521

RB 9005 PRO

12.489

208

504

MG 699 PW

14.475

241

584

NS 50

12.828

214

517

MG 652 PW

12.468

208

503

579

RB 9006 PRO

12.785

213

516

NS 56

12.745

212

514

DKB 290 PRO3

12.641

211

510

ADV 9724 PRO

12.619

210

509

ADV 9275 PRO

12.615

210

509

2A 401 PW
P3 271 H

12.609
12.497

210
208

B7 318 YH

12.465

208

503

14.347

239

14.239

237

574

NS 56

14.230

237

574

ADV 9275 PRO

14.163

236

571

AS 1666 PRO3

14.132

236

570

CD 3410 PW

14.072

235

568

B7 046 H

12.399

207

500

ADV 9275 PRO

12.310

205

496

SUPREMA VIP

12.216

204

493

509

STATUS VIP

12.003

200

484

P3 456 H

13.941

232

562

504

RB 9006 PRO

11.994

200

484

ADV 9434 PRO

13.829

230

558

STATUS VIP

13.651

228

551

CD 3770 PW

13.580

226

548

FEROZ VIP

13.562

226

547

RB 9006 PRO

13.480

225

544
539

SUPREMA VIP

12.428

207

501

AS 1666 PRO3

11.856

198

478

CD 384P W

12.353

206

498

MG 699 PW

11.831

197

477

11.811

197

476

CD 3770 PW

SUPREMA VIP
AS 1656 PRO2

12.222

204

493

MG 580 PW

RB 9005 PRO

12.151

203

490

AS 1656 PRO3

11.721

195

473

STATUS VIP

12.143

202

490

RB 9110 PRO

13.374

223

2A 401 PW

11.699

195

472

NS 90

12.010

200

484

NS 90

13.315

222

537

FEROZ VIP

11.669

194

471

P 30F53

13.298

222

536

B7 318 YH

11.870

198

479

467

523

471

193

216

195

11.567

12.971

11.680

CD 3410 PW

P3 779 H

P3 779 H
RB 9110 PRO

11.668

194

471

CD 3770 PW

11.471

191

463

AS 1666 PRO3

11.632

194

469

ADV 9434 PRO

11.627

194

FEROZ VIP

11.234

MÉDIA

12.779

P3 271 H

12.880

215

519

B7 046 H

12.572

210

507

B7 318 YH

12.482

208

503

CD 384P W

11.289

188

455

469

ADV 9724 PRO

11.201

187

452

B7 060 HR

12.174

203

491

187

453

B7 060 HR

11.200

187

452

CD 384P W

11.975

200

483

213

515

MÉDIA

12.606

210

508

MÉDIA

14.092

235

568

“O produtor sempre procura o melhor, pois a inovação é constante, se ele

“A avaliação em parceria com o técnico que me atende para fazer o

não tiver onde buscar essa informação, fica perdido. O Show Rural é um

comparativo, depois quando chega os resultados do Show Rural nós

ponto de referência de grande ajuda para o agricultor”.

complementamos o trabalho e definimos com o agrônomo quando

++ AG = AGROCERES

++ MORGAN- ( MG, 30A)

variedade vamos utilizar”.

++ NS, = NIDERA

++ CD = COODETEC

++ DKB = DEKALB

++ SYNGENTA ( VELOX, CELERON. FORMULA, STATUS, SX, SUPREMO

Geraldo Tomazi – Três Barras do Paraná
Jean Adão Grassi – Campo Bonito
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LEGENDA:

++ PIONEER- ( P, 32R48, 30R50,30F53)

VIPTERA)

++ AS = AGROESTE

++ BG = BIOGENE

++ DOW = (2B810,2B587,2B707)

++ ADV- ADVANTA
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Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017

Produtividade de cultivares de soja, em 3 épocas de plantio. Cascavel - PR, 2015/2016
Plantio 1º época - 20/09/2015

Plantio 2º época - 05/10/2015

CULTIVAR

Ka/ha

sc/ha

sc/Alq

CULTIVAR

BRS 1010 IPRO

5817

97

235

Plantio 3º época - 20/10/2015

Ka/ha

sc/ha

sc/Alq

CULTIVAR

Ka/ha

sc/ha

sc/Alq

RK 5813 RR

5013

84

202

TMG 7262 RR

3708

62

150

5008

83

202

81

196

NS 5445 INTACTA

3559

59

144

NS 5959 INTACTA

3538

59

143

BMX BMX ELITE IPRO

3520

59

142

CD 2609 RR

3325

55

134

NS 5727 IPRO

3247

54

131

TEC 6029 IPRO

3170

53

128

3080

51

124

BRS 388 RR

5216

87

210

RK 6813 RR

TMG 7062 IPRO

5207

87

210

FTR 2155 RR

4864

BMX GARRA IPRO

5147

86

208

CD 2591 IPRO

4902

82

198

SYN 1163 RR

4902

82

198

NS 5959 INTACTA

4891

82

197

NS 6006 IPRO

4888

81

197

FTR 4160 IPRO

4870

81

196

TMG 7062 IPRO

BS 2606 IPRO

4844

81

195

TMG 7262 RR

4626

77

187

TMG 7060 IPRO

NS 6909 IPRO

4821

80

194

BMX GARRA IPRO

4626

77

187

SYN 13561 IPRO

3021

50

122

SYN 1359 S IPRO

4773

80

193

NS 6767 IPRO

4620

77

186

191

BS 2606 IPRO

4594

77

185

NS 6909 IPRO

2991

50

121

FTR 1154 RR

4582

76

185

NS 5000 INTACTA

2879

48

116

FTR 4160 IPRO

4558

76

184

NS 4823

4524

75

182

NS 6006 IPRO

2865

48

116

ADV 4317

4501

75

182

BMX LANÇA IPRO

2852

48

115

NS 5909 RR

4494

75

181

FTR 4160 IPRO

2785

46

112

CD 2620 IPRO

2707

45

109

BMX LANÇA IPRO

4741

79

CD 2591 IPRO

4847

81

195

NS 6909 IPRO

4761

79

192

NS 6006 IPRO

4732

79

191

BMX LANÇA IPRO

4728

79

191

CD 2609 RR

4699

78

190

NS 5959 INTACTA

4674

78

189

4627

77

187

FTR 2557 RR

4704

78

190

SYN 1059 RR VT PRO

4636

77

187

TEC 6029 IPRO

4635

77

187

TMG 7262 RR

4606

77

186

FPS SOLAR RR

4581

76

185

AS 3575

4464

74

180

NS 6767 IPRO

4578

76

185

BMX BMX ELITE IPRO

4443

74

179

FTR 4151 IPRO

4533

76

183

SYN 1059 RR VT PRO

4379

73

177

AS 3575

2706

45

109

FTR 2155 RR

4451

74

180

BRS 388 RR

4368

73

176

NS 5909 RR

2670

45

108

FTR 1154 RR

2658

44

107

NS 4823

2654

44

107

SYN 1059 RR VT PRO

2563

43

103

FTR 4151 IPRO

2493

42

101

FPS ATALANTA RR

2436

41

98

FTR 2557 RR

2421

40

98

AS 3575

4431

74

179

AS 3610 PRO

4289

71

173

FTR 1154 RR

4418

74

178

NS 5445 INTACTA

4271

71

172

SYN 1367 IPRO

4330

72

175

NS 5445 INTACTA

4322

72

174

BRS 359 RR

4290

71

173

SYN 13561 IPRO

4261

71

172

BMX BMX ELITE IPRO

4259

71

ADV 4317

4232

NS 5727 IPRO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,
Itens

Safra
2015/2016
(% a.a.)

Safra
2016/2017
(% a.a.)

Cotas Partes (Procap Agro)

7,5

8,5

Inovagro

7,5

8,5

Moderinfra

8,75

8,5

Moderfrota

7,5

8,5 a 10,5

PCA – Armazenagem

7,5

8,5

Prodecoop

8,75

9,5

Programa ABC

7,5 – 8,0

8,0 – 8,5

anunciou os recursos disponíveis para o Plano Agrícola e Pecuário
2016/2017.
Com um aumento de 8% no total de recursos do crédito rural, passando
de R$ 187,7 bilhões, da safra anterior, para R$ 202,9 bilhões na safra
2016/2017.

Recursos de Crédito

Itens

Safra 2015/2016 Safra 2016/2017
(R$ bilhões)
(R$ bilhões)

Custeio e
Comercialização

149,5

Investimento

38,2

168,83

Variação
(%)

13%

FTR 4151 IPRO

4269

71

172

BRS 1010 IPRO

4235

71

171

FPS SOLAR RR

4142

69

167

SYN 1359 S IPRO

4138

69

167

SYN 1163 RR

4126

69

166

172

FTR 2557 RR

4111

69

166

71

171

SYN 13561 IPRO

4099

68

165

4193

70

169

SYN 1367 IPRO

4067

68

164

RK 5813 RR

2382

40

96

NS 5909 RR

4181

70

169

NS 5727 IPRO

4009

67

162

BRS 1010 IPRO

2363

39

95

AS 3610 PRO

4072

68

164

NS 5000 INTACTA

3968

66

160

162

FPS ATALANTA RR

3849

64

155

TMG 7062 IPRO

2357

39

95

TEC 5936 IPRO

3740

62

151

CD 2591 IPRO

2281

38

92

As taxas de juros de crédito rural para a safra 2016/2017 aumentaram

Pecuária de Corte, o plano contempla a compra de animais para a recria

TMG 7060 IPRO

3674

61

148

e engorda com prazo de 12 meses para pagamento. Já no Plano Safra

RK 7214 IPRO

3603

60

145

TEC 6029 IPRO

3596

60

145

BRS 359 RR

3594

60

145

NS 5000 INTACTA
NS 6700 IPRO

4012
3981

67
66

161

FPS ATALANTA RR

3940

66

159

TMG 7060 IPRO

3900

65

157

TEC 5936 IPRO

3882

65

157

NS 4823

3789

63

153

NS 6700 IPRO

3464

58

140

CD 2620 IPRO

3423

57

138

CD 2620 IPRO

2997

50

121

MÉDIA

4504

75

182

MÉDIA

4302

72

174

34,05

-11%

prêmio para o ano de 2016. Além de sinalizar as alterações para fazer
zoneamento agrícola mais próximo da realidade dos cultivos agrícolas,
a novidade é o estímulo às negociações de grupos de produtores com

Total

187,7

202,88

8%

seguradoras.
O Limite de Crédito no Plano Agrícola e Pecuário também teve um
aumento no limite de crédito passando para R$1,32 milhões. Na

BS 2606 IPRO

2236

37

90

em relação à safra de 2015/2016.

TEC 5936 IPRO

2229

37

90

NS 6767 IPRO

2192

37

88

Taxas de Juros comparativas Safra 2015/2016 com
Safra 2016/2017

ADV 4317

2171

36

88

MÉDIA

2776

46

112

para a Agricultura Familiar 2016/2017 a linha de financiamento para
pequenos produtores terá R$ 30 bilhões.
O Plano Agrícola e Pecuário safra 2016/2017 não atende as necessidades
Itens

Safra
2015/2016
(% a.a.)

Safra
2016/2017
(% a.a.)

8,75

9,5 a 11,25

LEGENDA:

dos produtores rurais brasileiros, já que os juros foram aumentados,
na contramão da tendência da economia brasileira pois a inflação está
em declínio e o governo aumenta os juros para os produtores rurais e
os recursos destinados foram de 8%, porém a inflação do período foi de

++ ADV: ADVANTA

++ CD: COODETEC

Crédito de Custeio e comercialização
agricultura comercial

++ AS: AGROESTE

++ FTR: FT Sementes

++ BMX: BRASMAX

++ NS: NIDERA

Programa de apoio ao médio produtor

7,5

8,5

++ BRS: EMBRAPA

++ SYN: SYNGENTA

++ BS;TEC: BAYER

++ TMG: Tropical Melhoramento Genética

Capital de Giro (Procap Agro)

8,75

TJLP + 4,5
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No Seguro Rural foi disponibilizado R$ 400 milhões para subvenção do

10,6% ao ano.
Os produtores rurais neste momento devem buscar junto as
cooperativas de créditos e bancos a disponibilidade de recursos do
plano safra de 2015/2016, até 30 de junho de 2016, já que o plano safra
2016/2017 entra em vigor a partir de 1° de julho de 2016.
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Programa Revolucionar premia
profissionais de alta performance
Os profissionais que participaram do Programa Revolucionar que foi

Revolucionar é um programa de avaliação de performance da área

criado com objetivo de ampliar os conhecimentos e a performance dos

comercial baseado no processo de meritocracia e integração das

profissionais da Coopavel, receberam a premiação pela avaliação dos

equipes. “Implementar ações junto com a equipe técnica e comercial da

resultados obtidos referente a primeira etapa do programa.

Coopavel visando ampliar a oferta de produtos e serviços disponíveis
aos Cooperados, bem como promover o desenvolvimento da equipe

O crescimento, a venda e o lucro, estão sempre em evidencia para as

com foco no processo de evolução contínua em relação aos índices de

equipes de alta Performance. Conquistar o melhor desempenho de

produtividade”, enfatiza Crosara.
1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

José Prudente de Oliveira Neto

Alex Sandro Starck

Roberto G. G. Castilho

um grupo ou de um indivíduo, significa estar atento para mudanças,
não é apenas uma transação, é uma jornada que deve ter um ponto de

Em agosto de 2015, foi montado o programa piloto em agosto de 2015,

partida, que pontua a realidade onde se está, e um destino, o objetivo

foi realizada uma avaliação do desempenho no mês de dezembro 2015

onde ser quer chegar. Para desenvolver a sua Performance é preciso se

e agora foram premiados os melhores três melhores agrônomos. “Em

Segundo Palaoro os resultados já estão

Para o Diretor Presidente da Coopavel,

A avaliação de performance do programa

concentrar e não perder o foco dos objetivos, expectativas, contextos,

2016 alguns índices serão mudados para que os agrônomos possam

aparecendo, os profissionais de vendas

Dilvo Grolli, mudar a mentalidade significa

Revolucionar, ocorre através de indicadores

ações e aprendizado.

melhorar o atendimento ao produtor rural e atingir o reconhecimento

foram treinados, acompanhados, avaliado

mudar estruturas, por isso, o Programa

estratégicos. A proposta de utilização de

profissional. Este é apenas o primeiro passo para que possamos

e agora reconhecidos pelo trabalho que

Revolucionar, é uma quebra de paradigmas,

indicadores é de que eles sejam reflexos

A M. Prado é uma empresa que atua na consultoria para o agronegócio,

reformular a assistência técnica dos profissionais da Coopavel. Visamos

desempenharam.

onde a avaliação é para a equipe e para cada

da organização como um todo, apontando

o trabalho que estão desenvolvendo na Coopavel é para que a equipe

um departamento técnico mais atuante, mais próximo do associado,

pessoa, fazer parte deste audacioso projeto, é

onde está a direção estratégica que deve

possa vender e receber, criar um melhor relacionamento com os nossos

um técnico ainda mais qualificado, que ofereça soluções melhorando a

“O Programa Revolucionar é feito por pessoas

estar disposto à mudança. E é com este intuito

seguir. “Estes indicadores, são atualizados e

clientes através do uso das ferramentas de gestão desenvolvidas dentro

produtividade e aumentando a lucratividade do produtor”, enfatizou o

e para pessoas. O nosso foco é crescer, e

que a Coopavel valoriza os seus colaboradores

acompanhados através de uma ferramenta

do programa.

Gerente Técnico da Coopavel, Mario Lucio Melo.

em 2015 tivemos um mercado ainda mais

pelo compromisso com a organização e com

de Businnes Intelligence (BI), implantada

desafiador, utilizamos as ferramentas deste

os clientes. “Uma cooperativa para ser líder

pela área de TI - Tecnologia da Informação

Para o consultor da M. Prado, Eduardo Crosara, que tem participado

Abaixo os três primeiros lugares, os Agrônomos que tiveram o melhor

programa ao nosso favor. Nós implantamos

além dos investimentos também precisa de

da Coopavel. O BI é uma forma de

do programa e auxiliado no desenvolvimento das ferramentas, o

desempenho no Programa Revolucionar.

o programa revolucionar com parâmetros

meta de resultados. A expansão necessita

gerenciamento de negócios onde ferramentas

de gestão, com objetivo de melhorar a nossa

de eficácia operacional e de um programa

tecnológicas e métodos se combinam

participação com os nossos clientes, tanto

focado e claramente articulado, com metas

para geração de informações chaves para

na venda de insumos agrícolas, pecuários e

desafiadoras a serem alcançadas com modelo

propiciar uma melhor administração, com

na participação na recepção de soja, milho

de negócios sistematicamente vinculados a

maior desempenho e lucratividade. Essas

e trigo. Tudo isso para proporcionar a

resultados financeiros e com indicadores de

informações são atualizadas todos os dias e

satisfação de nossos clientes”, explica Palaoro.

alavancagem que precisam ser monitorados

os profissionais que fazem parte do programa

para garantirem o cumprimento das metas

Revolucionar acompanham seus números

Os gerentes das filiais também receberam o

de crescimento e de resultado”, finalizou o

através de painéis do BI”, explicou a Analista

reconhecimento pelo desempenho da equipe

Presidente, Dilvo.

de Sistemas da Coopavel, Noeli Viesseli.

e resultado do trabalho desenvolvido na sua
unidade.

1º Lugar

2º Lugar

3º Lugar

Marcos Prates

Fernando Carminati, representado por Thiago

Willian Dalabrida
Gerentes Premiados

Para o Gerente de Pecuária da Coopavel, Marcos Teixeira, o programa

Segundo ele é isso que mantém a Coopavel no mercado como uma

1º Gladis Scapini de Oliveira

Revolucionar é uma ferramenta de gestão e avaliação de desempenho

empresa moderna do agronegócio, com visão de aperfeiçoar de forma

Filial de Capitão

individual de nossos profissionais de vendas das filiais. “É como

continua os seus profissionais, sempre com foco na satisfação e nos

se colocássemos uma “lupa” em cada profissional analisando seu

resultados dos seus clientes.

departamento de Tecnologia da Informação da Coopavel, cria a

E como forma de reconhecer o desempenho e o trabalho, na sequência

possibilidade de auxiliar todos os profissionais de uma maneira focada

as fotos dos três veterinários com a melhor pontuação no programa.

cada competência” explica Teixeira.
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2º João Paulo Primo
Filial de Santa Izabel

desempenho através de painéis digitais desenvolvidos pelo próprio

3º Marcelo Facciochi
Filial de Nova União
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Sucessão familiar, campo e
cidade, os dois caminhos
A família Scheibler através do amor pelo agronegócio, conseguiu passar para as filhas o valor e qualidade da vida no campo.

No sítio, Julita continuava estudando e ajudando os pais. Com o

Segundo Juliana, outra fonte rica de conhecimento que a Coopavel

retorno de Juliana, Sr. Reinoldo, resolve aumentar as responsabilidades

oferece é o Show Rural Coopavel, de lá, elas tiram muitas ideias. E esse

das filhas. Para manter suas conquistas, fruto de grande esforço e

ano em especial com a ampliação da pecuária, o aproveitamento da

dificuldade, começou a ensinar as meninas e deixar que aos poucos

área delas foi ainda maior. “Nós vamos no Show Rural desde de criança,

assumissem os afazeres da propriedade.

as plaquinhas com os nomes dos chás e temperos que nós plantamos
aqui, nós trouxemos a ideia de lá, porque toda vez que íamos pegar

No ano de 2008, fizeram uma nova estrebaria, com outra ordenha

alguma coisa na horta, nós tínhamos que gritar pra mãe, D. Cicília,

e mais um resfriador, além da compra de mais quatro vacas e duas

dizer o nome, com as plaquinhas fica mais fácil de identificar”, conta

novilhas, com o objetivo de aumentar e melhorar a produção. Em

Julita.

dois anos de trabalho, pela dedicação das filhas, o pai, começou a
repassar para elas 25% do lucro do leite produzido pelas vacas que elas

Julita, é a filha caçula da família e explica que diferente da irmã, não

cuidavam.

saiu de casa para morar na cidade, mas como a irmã, ajudava a tirar
leite das vacas sem muita vontade. “Enquanto eu só ajudava, era como

Em 2013 Sr. Reinoldo passou definitivamente a responsabilidade

ir para a escola, apenas uma obrigação, não fazia com amor, mas hoje

e os cuidados com as vacas para Juliana e Julita cuidarem. E a

não vivo sem isso aqui”, conclui Julita.

iniciativa deu tão certo que já faz três anos que elas estão à frente
da pecuária de leite da propriedade. Ao enfrentar o novo desafio, as

O aprendizado foi de 2007 a 2013, pois antes elas apenas

irmãs se conscientizaram de que precisavam estudar e se especializar

acompanhavam o processo e não executavam, algo que não era da

na atividade que agora seria de responsabilidade e dedicação

responsabilidade delas antes. Além das vacas e suínos eles têm animais

exclusivamente delas, em uma faculdade a distância as duas se

como galinhas e codornas, e também praticam o cultivo de hortas e

formaram em processos gerenciais, mas se depender de Juliana, os

frutas para o próprio consumo.

estudos não vão parar por aí, o sonho dela é fazer uma faculdade de
medicina veterinária.

Apesar do aprendizado diário, é necessário estar sempre atento às

Conhecemos a história da família Scheibler, uma pequena propriedade

ano de 1991 que Sr. Reinoldo se associou a Coopavel, onde até hoje faz

no município de Três Barras do Paraná, que tem na sua essência duas

parte da cooperativa e se orgulha por isso. “Somos muito gratos aos

Durante esse período de evolução, Juliana conta como foi importante

o acompanhamento dos técnicos das Coopavel e utilizam a ração

atividades principais: a pecuária de leite e a produção de suínos,

ensinamentos que Coopavel nos proporcionou, temos grandes amigos

a participação da Coopavel e dos profissionais que acompanham elas

produzida pela cooperativa, que possui todos os elementos necessários

sempre com a administração familiar.

por aqui, foi através do trabalho que a cooperativa faz que conseguimos

desde o início. Hoje, elas também são sócias da cooperativa e destacam

para uma boa dieta das vacas. Por opção da família e pela dificuldade

conquistar o que temos hoje e melhorar a nossa vida na propriedade”,

o quanto a Coopavel valoriza e auxilia os seus associados a crescerem

em proceder os trabalhos mais pesados, as meninas trabalham com o

afirmou Sr. Scheibler.

para aumentar a lucratividade. “Se não fosse a Coopavel, eu já teria

sistema de produção a pasto e com suplementação de ração Coopavel

desistido, a prestação de serviços que nós temos é excelente. Com os

para os animais. Dessa forma, elas chegaram em um ponto de equilíbrio

A história da família Scheibler, começou com o casamento do Sr.
Reinoldo e da D. Cicília, no mês de maio de 1985, na cidade de Toledo

novidades e às necessidades dos animais. A família Scheibler, tem

(PR), na propriedade dos pais de Cicília eles deram início da vida a

A tão sonhada casa de alvenaria foi construída em 1993, depois

veterinários nós aprendemos a tirar leite de qualidade. Os cursos e

na propriedade para trabalhar todas as atividades diárias do sítio,

dois. No ano seguinte, em julho de 1986, nasce a primeira filha do casal,

a compra de um fusca foi mais uma realização conquistada e

treinamentos que a cooperativa nos proporciona, nossa visão mudou.

obtendo uma renda necessária para suas necessidades.

Juliana.

comemorada pela família, que aos poucos, ano a ano, com muita

Hoje, a cada dia nós queremos aprender mais e vamos em busca de

persistência, coragem e determinação evoluem a cada dia. Com a

novos conhecimentos e informações”, explica Juliana.

Em 1988 com algumas economias, a venda de um lote e de uma moto,

aquisição de mais dois alqueires, no ano de 2002, eles construíram mais

os Scheibler, compraram os primeiros seis alqueires de terra na cidade

um chiqueiro com capacidade para 700 suínos.

de Três Barras do Paraná (PR). Até então, a intenção não era mudar

Hoje a propriedade tem oito alqueires, o Sítio Santo Antônio, chamado
assim pela grande devoção que o Sr. Reinoldo tem ao santo, produz

Julita afirma que confia muito na cooperativa, pois quando foram

cerca de 19 litros de leite, por animal diariamente, aproximadamente

se associar, mesmo sendo mulheres, não sofreram nenhum tipo de

9 mil litros por ano na média realizada com a produção de 2015. Nos

de cidade, mas um ano depois, eles decidiram morar e viver da renda

As meninas, já tinham crescido, estavam estudando enquanto

preconceito, pelo contrário, a Coopavel as acolheu muito bem. Hoje,

últimos cinco anos, as irmãs Scheibler tiveram um desempenho

que teriam com as atividades desenvolvidas na propriedade, e assim

ajudavam na propriedade, mas em 2015, com 18 anos, Juliana, a filha

depois dos cursos que participaram, elas têm organizado o calendário

significativo, para 2016 a projeção é de um crescimento médio de 11%

fizeram. Com um pouco de dificuldade Sr. Reinoldo veio antes para

mais velha, resolve sair de casa e procurar uma vida diferente, fora

de vacinas do rebanho, o histórico de parto, o calendário reprodutivo,

em comparação ao ano anterior. Com um incremento na dieta das

construir a cerca e o primeiro chiqueiro para os suínos.

do campo e resolve ir morar, trabalhar e fazer faculdade na “cidade

ficha individual de cada animal, missão e valores do sítio e fazem a

vacas, as irmãs podem desenvolver melhor seu rebanho.

grande”. Julita, a mais nova, como ainda estava estudando, fazendo o

separação do lixo reciclável.

No dia 25 de fevereiro de 1989, na mudança de Toledo (PR) para

ensino fundamental, ficou no sitio para estudar e ajudar os pais nos

Acompanhe no gráfico abaixo a evolução da média de produção do Sítio

Três Barras do Paraná (PR), Sr. Reinoldo, D. Cicília, a filha Juliana,

serviços diários na propriedade.

Santo Antônio.

um caminhão com duas vacas, duas porcas, um pouco de madeira
e a mudança. Eles tinham pouca coisa, mas a força de vontade para

Quando Juliana conta do período em que ficou longe da família, se

trabalhar e vencer as dificuldades, estava estampada em seus rostos.

emociona, mas não se arrepende de ter tentado. “Foi muito difícil,

Desde o início a suinocultura e a pecuária de leite foram as principais

fiquei um ano fora de casa, fiz um ano de faculdade de administração,

atividades do sítio. Quando chegaram havia apenas uma casinha de

trabalhei em vários lugares, mas não consegui me adaptar. Além disso,

madeira, um galpão pequeno, um cercado para as vacas e o pequeno

o custo para me manter era muito alto e o salário que eu ganhava, mal

chiqueiro construído por Sr. Reinoldo. Foi assim que o casal iniciou

dava para sobreviver e não cobria todas as minhas despesas, o pai tinha

a construção de outras cercas, da estrebaria e das pastagens. E em

que me ajudar”, conta Juliana Scheibler. Para ela, nada do que passou

outubro do mesmo ano, nasce a segunda filha do casal, Julita.

fora de casa foi motivo de vergonha ou arrependimento. Ter passado
por esse momento, diz ela, foi mais um aprendizado, uma experiência

Em 1990, a família ampliou o chiqueiro para acomodar 100 suínos de

de crescimento, não só como pessoa mas também como profissional.

engorda, dois anos depois compraram mais algumas vacas de leite, a

Um ano se passou, e com toda essa bagagem, Juliana, resolve voltar

primeira ordenhadeira e um resfriador e a partir de então as coisas

para casa.

foram melhorando, ampliando a produção e a rentabilidade. E foi no
16 REVISTA COOPAVEL

Para o médico veterinário da Coopavel, Marcos Teixeira, em 2016
elas podem ter um crescimento médio de 10 a 15% ao ano, dentro do
Diretores da Coopavel entregam diploma do curso de informatica para

sistema de produção a pasto e aumentando a suplementação de ração

Juliana e Julita

Coopavel. Abaixo ele sugeriu algumas dicas que podem, juntamente
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com o acompanhamento do veterinário da Coopavel, auxiliar não só as

Dica nº 6

meninas mais outros produtores também.

Forragem conservada é uma excelente forma de complementar a
necessidade de ingestão de fibra diária. Muitos rebanhos administram

Dica nº 1

entre 25 a 30% do total de forragem consumida (2,5 a 4,5 kg) como

As vacas precisam de muito tempo ao longo do dia para satisfazer

suplemento a base de silagem. Quantidades moderadas de forragem

suas necessidades alimentares, pois elas precisam encontrar tempo

suplementar, não afetam o consumo de pastagem e ainda melhora o

suficiente para pastoreio, que é a principal fonte de nutrientes, além

consumo de energia e fibra.

do tempo que necessitam para ruminar e descansar, evitar o calor é

Aves e aviários devem
receber cuidados especiais
contra invasão de animais
roedores

de extrema importância. Facilitar o acesso e o manejo das pastagens,

Dica nº 7

procurando também otimizar o pastejo nas horas mais frescas do dia é

A mineralização também é determinante para que os animais consigam

o ideal para elas.

expressar todo seu potencial, pois os minerais são as pontes que

Os roedores são animais sinantrópicos

interligam as reações de digestão e transformação do alimento em leite

superiores, em geral ratos e camundongos,

e carne, além de serem fundamentais para manter a saúde animal.

adaptados e aparelhados, capazes de

Utilizar um mineral de qualidade com níveis adequados para vacas

sobreviver e proliferar na natureza.

leiteiras, de ingestão forçada e também em cocho de livre acesso,

Estimativas indicam que um quinto de toda

permite ao animal se nutrir do que lhe falta.

a produção mundial é perdida, devido aos

NOVILHAS E VACAS SECAS
Ruminando – 8 a 10 horas
Descansando – 4 a 6 horas
Comendo – 8 a 10 horas

VACAS EM LACTAÇÃO
Ruminando – 8 a 10 horas
Descansando – 4 a 6 horas
Ordenhando – 2 a 4 horas
Comendo concentrado – 1 a 2 horas
Pastoreando – 5 a 7 horas

Texto: Renato Camilo Pasqual
Médico Veterinário

danos provocados por roedores. O controle

Dica nº 8

deve estar baseado no número de roedores

De nada adianta o animal ter alta capacidade de produzir leite se ele

vivos e não nos eliminados. Quanto mais o

ficar doente. Portanto, cuidar da sanidade é um passo básico para se

método de controle estiver em consonância

obter êxito na atividade. Vacinações e desverminações periódicas,

com a biologia dos animais, mais eficiente

qualidade e limpeza no manejo de ordenha, cuidados gerais com os

será o controle.

animais são essenciais.
Na produção de frango de corte os roedores

Dica nº 2

Dica nº 9

podem facilmente consumir, espalhar,

O período pré-parto também é importante. Uma vaca que cria em boas

estragar por contaminação 10% da ração

Fornecer a cada animal o que ele precisa de acordo com a produção

condições de estado corporal, de saúde e com boa alimentação atinge

para as aves, nos pinteiros podem atacar os

esperada. Esse é o fundamento do balanceamento de dietas em vacas

seu pico de produção e o matem por mais tempo, dando mais leite

pintainhos causando grandes perdas. Além de

leiteiras, de acordo com a sua genética, pré-disposição, peso, idade,

durante toda a lactação. No período pré-parto o animal deve ter acesso

provocar danos nas estruturas, equipamentos,

conforme a necessidade alimentar. E o balanceamento dos nutrientes

a uma dieta aniônica, pasto e água de qualidade.

cortinas e canos de água. É preciso cuidado

a vida do animal. Para que estes dentes

curiosos e gostam de provar novos alimentos

não só com o alimento, mas também com o

continuem funcionais precisam sofrer

que aparecem na propriedade e roer coisas

Dica nº 10

alimento que contaminam com fezes, urina e

desgaste continuamente, e dessa forma os

novas que chegaram ao seu habitat, essa é

O foco é trabalhar com a sua atividade visando a lucratividade máxima,

pelos.

animais roem estruturas para desgastá-los,

uma característica biológica importante a

mesmo que não seja para se alimentar.

considerar para o combate desses roedores.

como proteína, energia, fibra fazem com que cada animal seja
explorado ao máximo sem que prejudique a sua saúde.

Dica nº 3

aumento de tecnologia e não apenas o custo mínimo. Sempre buscar

Os requerimentos de energia e proteína de vacas em lactação são de

o equilíbrio dos fatores de produção: mão de obra, valor financeiro e a

Um dos mais importantes impactos na saúde

uma a duas vezes maiores que as novilhas e vacas secas. Uma demanda

terra, que são fundamentais para o sucesso da atividade. “O que não se

animal e humana causados pelos roedores é

alta de energia, e um tempo limitado de consumo de pastagem,

mede não se administra”. Anotar, medir, quantificar, o quanto do seu

seu potencial para a transmissão de doenças.

significa que existe pouca flexibilidade para suprir os requerimentos

investimento está sendo revertido em leite é o ponto chave.

Entre as principais doenças transmitidas

de vacas leiteiras em pastoreio. Por esse motivo, o fornecimento de um

pelos roedores uma das mais perigosas é a

concentrado de alta energia é determinante para um bom desempenho

Essas dicas são importantes e fazem parte da evolução da família

salmonelose, que tem alto impacto na criação

desse animal.

Scheibler, para que a atividade do Sítio Santo Antônio se renove

de frangos de corte, além de coriza infecciosa

e permaneça construindo essa linda história que contamos aqui.

e coccidiose. Para os seres humanos os riscos

Dica nº 4

Conhecemos um exemplo de agronegócio familiar que deu certo e que

para a população, as mais frequentes são a

A água é considerada um dos nutrientes mais importantes para vacas

a tradição se mantem viva até os dias de hoje. Vimos que um sítio de

peste bubônica, a leptospirose e a hantavirose

leiteiras e não poderia ser diferente, visto que 87% do volume de 1 litro

oito alqueires garante o sustento, o conforto e a educação de quatro

(doença hemorrágica, quase sempre fatal).

de leite é composto por água e que, para cada litro de leite produzido,

pessoas, que trabalham com amor e dedicação. Vários aprendizados,

há um consumo correspondente de quatro litros de água, podendo

um grande exemplo de administração familiar, a valorização do ser

Existem dois gêneros principais de

dobrar no verão. Portanto, fornecer sempre água limpa e de qualidade

humano e acima de tudo o amor pela família. Segundo os conceitos

roedores: Mus e Rattus, que albergam as

à vontade para as vacas tanto na pastagem quanto na sala de ordenha e

da inteligência espiritual, todo ser humano busca incessantemente,

três mais importantes espécies de roedores

O Mus musculus ou camundongo é um animal

de alimentação é fundamental.

durante toda a sua vida, duas coisas: a felicidade e a fuga do sofrimento,

sinantrópicos: Mus musculus, Rattus

pequeno, com cerca de 18 centímetros e com

que como consequência, as duas levam a felicidade. É certo que

novergicus e Rattus Rattus, que correspondem

peso entre 10 a 21 gramas. O comprimento

O Rattus rattus ou rato de telhado é maior do

Dica nº 5

podemos encontrar várias vezes desde o início da família Scheibler

respectivamente ao camundongo, à ratazana

da cauda é um pouco maior do que o

que o camundongo, com 38 centímetros e com

A vaca leiteira é uma máquina viva, que produz um gasto calórico

a busca pela felicidade e também a fuga do sofrimento. Que esse belo

e ao rato de telhado. É possível encontrar as

comprimento do corpo. Os animais desta

peso de 80 a 300 gramas. A cauda é mais longa

grande, que gera um estresse térmico, em geral no verão. Disponibilizar

exemplo de administração e união familiar sirva para nos motivar e

três espécies vivendo no mesmo local. Estes

espécie possuem olhos proeminentes e

do que o comprimento do corpo até a cabeça,

um mínimo de conforto, como sombra, facilidade para se movimentar,

para refletirmos por qual caminho estamos seguindo.

animais pertencem à ordem Rodentia, pois

orelhas proporcionalmente grandes e

têm orelhas e olhos grandes e proeminentes.

espaço de cocho, água à disposição, tranquilidade, fazem com que o

seus dentes incisivos centrais são adaptados

não possui membranas interdigitais. Os

Assim como o camundongo, não possuí

animal reserve mais energia para produção de leite.

para roer e crescem constantemente durante

camundongos são novofílicos, ou seja, são

membranas interdigitais.
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escondidas em caixas que contenham pelo menos duas aberturas, pois
se o animal se sentir encurralado não entrará na caixa para comer a
isca. Os roedores possuem uma visão muito limitada, por isso andam
próximo das paredes, anteparos e usam seus bigodes como órgão
sensorial para se localizarem. Dessa forma, as caixas com as iscas
devem ficar encostadas nas paredes, com uma tampa para inspeção
rápida e permitir a troca da isca facilmente. Deve-se tomar o cuidado de
não colocar as iscas ao alcance dos frangos de corte.

Saúde: nove dicas
importantes no
cuidado com as aves
Além de todo o manejo correto, outros cuidados são essenciais para a
qualidade dos animais, a saúde intestinal é um fator muito importante.

E qual a melhor forma de controlar dos roedores?
O intestino é um órgão vital para a digestão, absorção e transporte
O Rattus novergicus, conhecido popularmente como ratazana ou

Os roedores são um problema comum nos arredores de criações

de substâncias e de nutrientes, além de ser uma barreira natural e

gabirú, é o maior dos três roedores sinantrópicos, pesa de 120 a

animais pela presença de elementos que atendem suas necessidades

imunológica para as infecções, integridade do intestino que impacta

500 gramas, com cerca de 45 centímetros de comprimento, sendo o

básicas: alimento, água e abrigo. Na falta de qualquer um desses itens

diretamente na eficiência da produção animal e que consequentemente

comprimento da cauda menor do que o comprimento do corpo até

não há ratos.

reflete no resultado financeiro. Já que o intestino das aves é responsável

a cabeça. Tem olhos e orelhas relativamente pequenos. Diferente

por 60 a 75% dos custos do quilo do frango.

dos camundongos e ratos de telhado o Rattus novergicus possui

Três espécies principais causam problemas na criação: a ratazana

membranas interdigitais, o que o torna um exímio nadador.

comum (Ratus novergicus) que geralmente utiliza tocas no chão

Nove dicas básicas podem ajudar no controle e no manejo intestinal

comedouro e o bebedouro ser regulados e o ar deve ser de qualidade

como abrigo, o rato preto (Ratus ratus) que é habitante dos telhados

dos animais:

que proporcione um conforto térmico maior;

Os ratos de telhado e as ratazanas, ao contrário dos camundongos, são

e o camundongo (Mus musculus) que encontra abrigo em qualquer

novofóbicos, pois têm receio de experimentar alimentos novos ou se

lugar. Esses animais contaminam os alimentos com a urina, as fezes

aproximar de objetos colocados recentemente em seu habitat. Estes

e os pelos, que por consequência podem transmitir leptospirose, tifo,

animais possuem uma vida social bastante organizada, com diversos

salmonelose, hanta-virus (síndrome pulmonar, febre hemorrágica com

níveis de hierarquia e nessa sociedade fica a cargo dos animais de

síndrome renal).

2. Trabalhar com uma nutrição que atenda às necessidades das aves;

alimento matar o animal pouco tempo após consumir ao alimento, os

Além de veicular ácaros e outros ectoparasitos. São providos de dentes

3. A cama das aves deve ser de qualidade e com manejo adequado

demais animais da colônia associam a morte ao alimento ou objeto

capazes de roer madeira, chumbo, alumínio, argamassa, tijolo, plástico

e não irão mais experimentar. Por isso, as iscas para combater ratos

e cimento. O conhecimento das habilidades dos ratos permite a adoção

devem conter venenos que matem o animal alguns dias após terem o

de medidas preventivas já na construção de instalações. O controle

ingerido.

integrado de roedores tem base no conhecimento da biologia, hábitos

1. Conhecer a qualidade dos ingredientes das rações consumidas pelas

6. Ter uma boa biosseguridade pois ela minimiza os riscos de infecção

aves;

nos aviários, que afetam a produção das aves;
7. O controle sanitário e imunológico, o uso correto e com

menor status social experimentar novos alimentos. Assim, se o novo

acompanhamento do veterinário de vacinas e medicamentos que

comportamentais, habilidades e capacidades físicas de cada espécie e
As iscas raticidas mais empregadas são aquelas com venenos

do conhecimento do meio ambiente onde estão instalados.

anticoagulantes do sangue como a warfarina, cumacloro, difenacoum,
clorofacinona, bradifacoum, bromadiolone. Por serem anticoagulantes,

O controle da proliferação de ratos na avicultura é muito importante,

seu efeito é lento e não é tóxico para animais domésticos ou selvagens

pois além deles consumirem a ração, danificar os equipamentos,

que ingerirem ratos mortos com estes venenos. Outra vantagem é

cortinas e outros materiais, podem servir de fonte de contaminação

que possuem antídoto (vitamina K1). As iscas devem ser colocadas

para os animais dos aviários.
Os ratos possuem alta capacidade de
adaptação e são muito resistentes as

precisem ser utilizados;

estando seca e confortável para os animais;
8. O monitoramento frequente da produção, através de análises de
4. A água deve ser na medida certa e de qualidade;

laboratório;

5. O manejo e a ambiência devem ser adequados, assim como o

9. Sempre consultar o veterinário ou o zootecnista especialista da área.

Os mais eficientes na produção de aves
ABRIL DE 2016

Produtor

Unidade
Acerto

Nº de Aves

Peso
médio

Idade do
abate

Mortalidade

Conversão
Alimentar

IEP

Sistema de
trabalho

Mão de
obra

Jair de Araujo

Lindoeste

14800

3.460

46,08

3,35

1,723

424

Dark-House

Familiar

Campo
Bonito

15100

3.390

45,31

3,39

1,747

415

Pressão
Negativa

Contratada

Guiomar Bif

Lindoeste

19200

3.271

45,00

2,83

1,709

414

Pressão
Negativa

Familiar

Valdemir Machado

Capitão L.
Marques

19300

3.363

46,00

3,50

1,711

414

Pressão
Negativa

Familiar

Ouro Verde

14800

3.242

46,26

2,48

1,681

409

Pressão
Negativa

Familiar

2,987

45,86

3,94

1,781

352,25

intempéries nos mais diversos ambientes.
Eles se reproduzem muito rapidamente, têm
a habilidade de transpor obstáculos e de
caminhar sobre superfícies complexas, como
cordas e fios. Se alimentam de diversos tipos

Frederico Domingos Thome

de produtos, sendo que diariamente chegam a
consumir aproximadamente 10% do seu peso
(BAYER, 2006). Para o controle de ratos podem
ser utilizadas iscas no interior dos canos de
PVC. O número de iscas varia de acordo com o
tamanho do galpão, sendo recomendado para
galpões de 100 metros de comprimento uma
isca a cada 25 metros de cada lateral, uma em

Cristina H. Knoor Ferreira

cada ponta e outras no forro com o objetivo de
neutralizar a ação destes roedores.
Média Coopavel

20 REVISTA COOPAVEL

REVISTA COOPAVEL 21

Avicultura

Suinocultura
EDITORIAL

O Paraná está livre da peste suína clássica
Em abril o país exportou 62 mil toneladas da carne, um volume 47,2%
maior ao registrado no mesmo período de 2014. Já no acumulado
de janeiro a abril/2015 o aumento foi de 68,2% um total de 226,9 mil
toneladas, o que significa dizer que foi 92 mil toneladas a mais que
no mesmo período do ano anterior. Já o saldo de embarques foi 17,6%,
também referente ao mês de abril, chegou a US$ 110,5 milhões e nos
quatro primeiros meses de 2016 o crescimento foi de 20,6%.
A China continua sendo um dos principais países exportadores da
carne suína, 14,8% do total exportado, sendo 9 mil toneladas de carne
suína, além da China, a Argentina, o Chile e o Uruguai também são
compradores do produto suíno brasileiro, agora com a certificação a
tendência é de expansão da exportação para outros mercados.

A Organização Mundial da Saúde Animal – OIE, certificou o estado do
Paraná, área livre de peste suína clássica. A certificação desse status
sanitário vai contribuir para ampliar o volume de exportação da carne
suína para outros países. O Paraná é o terceiro estado maior produtor
de suínos do Brasil, em 2015 produziu 676,3 milhões de toneladas e
exportou 64,4 mil toneladas da carne.
A peste suína clássica está erradicada no estado desde 1994, quando foi
reconhecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Para o diretor executivo da Associação Brasileira dos Criadores de

- MAPA, como área livre da doença, mas desde 2005, a OIE decidiu que a

Suínos – ABCS, Nilo de Sá, a suinocultura brasileira é uma das mais

partir de 2015 adotaria o sistema de reconhecimento regional para essa

capacitadas e reconhecidas no mundo pela qualidade da produção, por

doença, a exemplo do que já faz com doenças aviárias como a doença de

isso, é importante manter as exportações cada vez mais aquecidas. “O

NewCastle e na bovina, a febre aftosa.

volume exportado nesse primeiro quadrimestre de 2016 representam
um aumento de mais de 80% em comparação com o mesmo período de

Segundo o presidente da Agência de Defesa Agropecuária - Adapar,

2015. Mas, a redução do valor da carne suína no mercado internacional,

Inácio Afonso Kroetz, esse reconhecimento, chancelado por 180

o aumento no faturamento com as exportações foi de apenas 21%”,

países, atesta a robustez da defesa agropecuária e fortalece as

explica Nilo de Sá.

operações comerciais com animais e produtos de origem animal no
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mercado global. O Paraná se preparou para apresentar o pleito com

Em 2015 a produção nacional atingiu 3,64 milhões de toneladas de

mais intensidade nos últimos anos, informou Kroetz. “Para isso foi

carne suína, um aumento de 8,41% em relação ao ano anterior, é a

necessário adotar medidas de biossegurança nas granjas, controle

quarta maior produção do mundo. Já as exportações somaram 555,1

e monitoramento mais rígido no trânsito de animais, e vigilância

mil toneladas, um aumento de 12,32% de aumento referente 2014.

sanitária por meio de testes laboratoriais. Essas ações fazem parte de

Agora que o Paraná conquistou esse status de área livre de peste suína,

um conjunto de requisitos que obrigatoriamente são apresentados à

a projeção é que aumente ainda mais as exportações para o segundo

OIE”, disse ele.

semestre de 2016.
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Pecuária

EDITORIAL
Pecuária

A qualificação profissional da mão de obra
e o controle de gestão trazem grandes
resultados para os pecuaristas

casos os animais são tratados como “máquinas de produzir carne”
e esquecem que são seres vivos e que respondem às condições do
ambiente em que vivem de acordo com suas características individuais
e capacidade de se adequar aos mesmos, os animais chamados reativos,
apresentam uma taxa de prenhez inferior a 75 % enquanto animais
dóceis ou não reativos trazem taxas superiores a 90 %.
Estudos mostram que o comportamento dos bovinos é uma ferramenta

Texto: Fernando Souza Lopes
Médico Veterinário

eficaz na definição de estratégias adequadas de manejo, seja para
oferecer os alimentos e cuidados sanitários para manter os animais
em boas condições, ou para a definição do tamanho e composição dos
de fazendas empresas. E é o que faz os funcionários assumirem um

lotes ou do espaço disponível para eles. Um outro aspecto associado

papel determinante para o sucesso de qualquer sistema de produção,

à compreensão do comportamento dos bovinos é a questão de seu

o “peão” de ontem passa a ser tratado como colaborador, dotado de

bem-estar. O conceito de bem-estar animal está diretamente associado

conhecimento e capaz de tomar decisões dentro da fazenda.

às condições de qualidade de vida e tem uma relação direta com a
qualidade, que tem despertado a atenção de técnicos, profissionais

A qualificação e a gestão sempre foram os pontos de apoio para todo

e pecuaristas, já que existe uma demanda crescente por produtos

o empreendedor agropecuarista que busca crescer na produtividade

derivados de que respeitem os princípios de bem-estar animal e que

e na lucratividade. O conhecimento é a chave para desbravar novas

ofereçam alta qualidade intrínseca e de segurança alimentar.

possibilidades no mercado e para avançar em novas negociações. A mão
de obra especializada com experiência é o principal motor para que

Em alguns casos a qualificação dos colaboradores, ainda é vista como

os negócios na agropecuária tenham bons desempenhos, que também

um custo, mas na verdade ela é um investimento, já que o objetivo é

vai depender da postura e conduta do funcionário, no desempenho da

trazer maior produtividade e resultados financeiros e de gestão de

função.

tempo. A melhor forma de corrigir erros dentro de uma fazenda é
através da capacitação. O colaborador é o início da cadeia produtiva, os

Alguns problemas sérios como um manejo inadequado dos animais,

erros que ele cometer, a cadeia não consegue concertar. Os benefícios de

atratividade pela cor e a textura, menor capacidade de difusão do sal

má administração financeira, causando prejuízos, que podem estar

qualificar os funcionários são:

durante a cura.

associados ao despreparo. Se um empreendedor agropecuarista precisa
mostrar excelência em suas ofertas, os colaboradores devem fazer

++ Estímulo e incentivo profissional;

investimentos para a qualificação de seus funcionários.

++ Estreita os laços de lealdade e empenho
entre colaborador e produtor e vice-

Para a capacitação na pecuária existem muitas empresas que

versa;

trabalham cursos específicos em diversas regiões do Brasil. Além dos

++ Engaja a motivação ao trabalho;

cursos técnicos e específicos da área, os profissionais da Coopavel

++ Minimiza conflitos;

auxiliam os produtores em diversos itens de grande importância

++ Reduz a rotatividade.

dentro das fazendas. Um destaque para o manejo racional dos animais
e formação de equipe, que são responsáveis por melhorar:

Quando o animal é mal manejado no
embarque para o frigorifico, se caracteriza

++ O sistema de trabalho dos peões, capatazes, gerentes, proprietários
dentro do curral;

uma carne DFD – Dry, Firm, Dark – Seca,
bovinos cansados, estressados em função

++ O manejo de vacinas;

do esforço físico, maus tratos, agitação e

++ O rendimento das carcaças no frigorífico;

transporte por longas distâncias. Durante

++ A qualidade da carne que chega à mesa do consumidor final;

esse período estressante antes do abate,

++ A importância da infraestrutura e sua manutenção.

ocorre um esgotamento das reservas de
glicogênio, consequentemente na glicólise

dos produtores, cada ação deve ser calculada, medida com muita

A conscientização do produtor que é preciso capacitar mão de obra

“pós mortem” a formação de ácido lático

cautela e discernimento para que se tenha êxito na atividade. Na

e por sua vez os colaboradores precisam enxergar qual é o objetivo

será baixa e o PH final alto com 5,8 a

agropecuária não é diferente, cada vez mais as pessoas estão deixando

da propriedade e onde ela quer chegar nos próximos anos. Realizar

6,2. Pode ser confundida com Carnes de

de ver a fazenda como apenas um lugar de descanso nos fins de

reuniões constantes para avaliar o que é preciso melhorar, mudar,

animais velhos pela cor escura, não tem

semana, um hobby, para se tornar a cada dia uma empresa com geração

acertando os manejos para melhorar os resultados.

boa aceitação pelo consumidor final e

de emprego, de aumento de produtividade, se tornando lucrativa para
o pecuarista.

produtos oriundos de
propriedades que tratem

além disso, por apresentar o PH mais alto
Em geral, na busca para melhorar a produtividade, a atenção

o desenvolvimento de microrganismos

especial é para as áreas de nutrição, melhoramento genético e

deteriorantes e propiciado.

o levantamento das necessidades de
capacitação no setor agropecuário da

do nascimento até a hora

e habilidades necessários para o

do abate, que preservem o

Faça uma avaliação de cada funcionário,

propriedade, listar os conhecimentos
desempenho da função na pecuária.
para verificar o grau de conhecimento e

meio ambiente, a segurança

registrar o que cada um precisa melhorar.

alimentar. Requisitos que

Em outro formulário, liste os nomes

só são possíveis em locais

dos funcionários e as habilidades que
precisam ser desenvolvidas. A partir disso,

que possuem mão de obra de

defina o tipo de capacitação que cada um

qualidade e animais tratados

de participantes, a capacitação pode ser

no sistema de manejo racional

É essencial estabelecer um cronograma e

e bem-estar animal.

A gestão dos profissionais do campo é a união de habilidades e métodos

reprodução, deixando de lado os aspectos essenciais que envolvem o

definidos com o objetivo de potencializar a utilização do capital

comportamento e a fisiologia dos bovinos. É o que geralmente ocorre

A carne com DFD pode perde o sabor e o aroma, fica com a qualidade

humano nas fazendas, transformando essas em uma nova concepção

quando há intensificação do sistema produção, onde em alguns

ruim, a vida de prateleira é inferior a dois dias a 0 graus, baixa
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É preciso elaborar um formulário sobre

os animais com respeito,

Firme e Escura. É visto principalmente em

++ O bem-estar dos animais: docilidade, tranquilidade;

Com toda a tecnologia e inovação que estão a cada dia mais próximos

O mercado tem exigido

Mas como implantar o sistema
de qualificação da mão de
obra?

precisa fazer. Dependendo da quantidade
realizada até mesmo dentro da fazenda.
atuar conforme o programado
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Opinião

Porque fazer
suplementação
a pasto para
bovinos?

EDITORIAL
Entrevista
de intervenção do homem. Como o produtor

pois esta é extremamente difícil de conduzir, visto

não conhece a quantidade que produz de pasto

que as pastagens apresentam variações quanto sua

na propriedade muitas vezes não as cultiva de

composição e qualidade ao longo do seu crescimento

forma adequada, existe uma cíclica substituição

e muitas vezes não ou atendem parcialmente as

de espécies, sempre o produtor querendo buscar

necessidades dos animais. Portanto, quando se

uma espécie melhor em termos de proteína, ou

pensa em elevadas produções animais por área e

que produza mais com mais “qualidade”, para que

indivíduo, o uso de manejo das plantas forrageiras

o animal produza mais e torne menos dependente

associadas a suplementações são necessárias.

Presidente da ANDAV fala sobre a importância
da consciência ambiental no campo
Entrevista: Cláudia Daiane Reinke
RC - A ANDAV participa do “Dia Nacional do

seguindo corretamente as instruções de uso, e

vezes sobra na pastagem, mas o que falta é energia.

Com este raciocínio, significa que não haverá

Campo Limpo”, o que representa o evento para

de destinação das embalagens vazias.

Categorias como vacas em lactação, animais em

restrição alimentar e assim o animal vai conseguir

os produtores brasileiros?

de outras suplementações. A proteína muitas

Como é a evolução dos sistemas
de utilização de pastagens?

crescimento como novilhas e novilhos ou pequenos

expressar seu potencial genético. Além disso, boa

HM A ANDAV com parceira do INPEV

RC - Quais as principais formas de intoxicação

As pastagens ainda são consideradas culturas

ruminantes como cordeiros, necessariamente têm

parte das propriedades carece também, não só de

sempre incentivou e promoveu o Dia

dos seres humanos e dos animais?

secundárias, ou seja, áreas que não servem para a

que ter uma boa oferta de volumosos, os volumosos

escrituração zootécnica, mas também da construção

Nacional do Campo Limpo, pois entende que

HM Os produtos utilizados na agricultura

agricultura são utilizadas para a pastagem. Dessa

são a primeira dieta deles.

de divisão de categorias. Muitas vezes faz a condução

é um momento muito importante para os

são muito seguros para o homem e para os

de categorias de forma displicente como novilhas,

produtores entenderem a importância da

animais, basta seguir as recomendações do

novilhas para reposição, as quais vão se tornar as

devolução das embalagens.

rótulo e bula, que todos estarão seguros.

que as curvas de crescimento sejam atrasadas, então

RC - Qual a importância do “Dia Nacional

RC - Qual o procedimento correto em caso de

isso vai gerando ao longo do tempo um monte de

do Campo Limpo” para o meio ambiente e o

intoxicação tanto dos animais, quantos aos

forma, as áreas agrícolas foram sempre valorizadas
e a pecuária sempre foi colocada nas condições
mais marginais possíveis. Então dentro desse
quadro há restrições quanto ao ganho de peso dos

Volumosos: pastagens, silagens,
alimentos fibrosos, não são
concentrados.

animais, a produção de leite, que direciona a baixos

vacas tanto de corte quanto de leite, fazendo com

índices zootécnicos. Na pecuária de leite, também

A primeira quantificação para qualquer sistema de

erros e esses erros vão diminuindo a rentabilidade

produtor?

produtores?

por restrição ou desconhecimento da capacidade

suplementação com base em pastagens é analisar

da propriedade.

HM O DNCL é apenas simbólico, o que importa

HM Em casos acidentais de intoxicação,

de produção das forrageiras, esses animais

o que existe de forragem e quantificar a produção

é o trabalho diário, disponibilizado aos

deve-se procurar sempre um médico levando

produzem menos leite e ficam muito dependentes

de pastagem, por exemplo, nós vamos abrir um

Quando ele não faz um balanço do estoque de

produtores de recebimento das embalagens

consigo o rótulo e bula do possível agente

de suplementações, tanto de volumoso, na forma

comércio, temos que estudar o comportamento

alimentos, ele sempre está na dependência de trazer

utilizadas na agricultura, o que torna o meio

causal, para que o médico saiba como agir.

de silagens, fenos ou pré-secados, quanto também

dos consumidores, pois ao abrir o comércio preciso

alimentos externos e muitas vezes quando ele tem

ambiente isento de embalagens que poderiam

de rações e isso pode encarecer a atividade. É bom

da demanda para tal produto e saber se tenho

um bom nível de acerto em relação a quantidade

levar anos para se decomporem.

lembrar que as pastagens são sempre a base do

capacidade de ofertar desse produto também para

de forragem, ele erra porque essas forrageiras têm

sistema de produção animal.

os consumidores. Então o que acontece hoje nas

ao longo da estação, o crescimento, variações no

RC - Na sua opinião, como está a ação no país?

com procedência, legalizado? Qual? Como o

propriedades, é que os produtores desenvolvem

seu conteúdo celular, ou seja, na qualidade dela.

HM Esta ação já é reconhecida como de

produtor identifica a veracidade do produto?

os sistemas de produção que esquecem essa parte

Então o suplemento não pode ser o mesmo durante

fundamental importância ao Meio ambiente e

HM O produtor deve sempre comprar

que é importantíssima, o quanto que se tem de

o ano todo. O suplemento tem por finalidade

o produtor, maior defensor do Meio ambiente,

produtos para a defesa de sua produção em

estoque de alimentos para fornecer para os animais.

complementar o que não é fornecido pela pastagem.

está fazendo sua parte, devolvendo as suas

Cooperativas e Distribuidores legais, assim

Geralmente o produtor quer saber quantos animais

Atualmente os sistemas pecuários modernos

Dia 5 de Junho é o Dia Mundial do Meio

embalagens utilizadas.

terão a garantia de estar comprando produtos

Os produtores têm trabalhado somente na parte

ele pode ter em determinada pastagem, quando

são aqueles que utilizam boas pastagens com

Ambiente e a nossa edição deste mês traz

quantitativa em relação ao número de animais, ou

o correto seria quanto tenho de forragem para

suplementações equilibradas.

a entrevista com o Henrique Mazotini, que

RC - Qual o papel do produtor rural, das

seja, produção para eles é pelo número de animais

alimentar meus animais. Com este pensamento

é Engenheiro Agrônomo pela Faculdade

empresas e da ANDAV, no “Dia Nacional do

RC - Quais os riscos que o produtor corre em

ou pela produção individual. O que não está errado,

ele pode adequar a oferta de unidades alimentares

de Agronomia e Zootecnia "Manoel Carlos

Campo Limpo”?

utilizar produtos, em especial, os agrotóxicos

quanto maior o número de animais, melhor. O

à demanda por unidades alimentares, mas para

Gonçalves", Espírito Santo do Pinhal –

HM O DNCL é apenas simbólico, a ANDAV

sem procedência? Para a saúde, os animais e

problema é que as vezes excedem a necessidade

isso ele tem de levantar informações da sua

SP, é especialista em Comercialização

promove e divulga através de seus associados

o meio ambiente?

de nutrientes pelos animais, e a pastagem não

propriedade quanto: massa disponível da forrageira,

e Desenvolvimento de Negócios, com

a obrigação do agricultor devolver suas

HM Muitas vezes o agricultor entende que

consegue atender tais necessidades, neste caso,

qual a área efetivamente ocupada pela forrageira,

especializações em Marketing e Finanças.

embalagens, o que hoje é um sucesso!

faz vantagem ao comprar um produto

tem-se que trazer outras formas de alimentação,

quais as exigências em massa seca da categoria

Mazotini atuou nas áreas de Desenvolvimento

o que pode se tornar caro. O custo de produção do

animal, qual a expectativa de ganho ou mantença

de Negócios, Marketing e Vendas em grandes

RC - Existe alguma penalidade, multa, caso

comprando um produto sem procedência,

leite se torna caro, o custo de produção da carne

animal em função da forrageira e quais as alturas

empresas tais como, Duratex, 3M, FMC,

o produtor não faça a destinação correta das

colocando em risco sua produção, sua saúde e

se torna caro, atrasos na reprodução, no ganho de

de utilização da forrageira. Isto é o princípio do

Quimio, Hoechst e AgrEvo, é atualmente

embalagens de agrotóxicos?

o meio ambiente.

peso dos animais, atraso nas curvas de crescimento

planejamento forrageiro. Não quantos animais têm,

Presidente Executivo da ANDAV - Associação

HM Sim, a legislação estabelece e as

dos animais etc. Então o produtor sempre está

mas sim, quanto de alimento tem para eles. Caso

Nacional dos Distribuidores de Insumos

fiscalizações podem autuar quem não faz a

RC - Além dos registros e certificados, a data

pensando no quantitativo animal, ou seja, sempre na

falte alimento provindo da pastagem, quais outros

Agrícolas e Veterinários.

destinação correta de suas embalagens.

de validade dos produtos veterinários e

quantidade de animais e não no aspecto quantitativo

podemos utilizar. É nesse momento que se utilizam

do ponto de vista de estoques de alimentos.

as suplementações.

O que os produtores têm visto/
feito em relação à qualidade de
alimento dos animais?

Qual o alimento mais adequado
para a suplementação de
animais?

ao produtor estar comprando um produto

legalizados.

mais barato, mas ao comprá-lo pode estar

agropecuários é importante? Por quê?
Revista Coopavel - Quando e com que objetivo

RC - A sustentabilidade da agropecuária

HM A data de validade é sempre importante

a ANDAV foi criada?

brasileira foi reconhecida pela ONU em 2015,

em todos os produtos que consumimos, e na

As suplementações podem ser utilizadas para

Henrique Mazotini - A ANDAV foi criada

como uma das melhores do mundo. Como os

agricultura não é diferente, significando que o

garantir a quantidade de volumosos e também

em 1990 com a missão de contribuir

integrantes do agronegócio podem contribuir

produto tem suas qualidades e segurança para

atender as necessidades de nutrientes, açúcares e

com o desenvolvimento, diferenciação e

para que tenhamos um reconhecimento ainda

o uso preservados.

vitaminas para as categorias animais em produção

Por Sebastião Brasil Campos Lustosa

sustentabilidade de seus associados, visando à

maior?

A pastagem é o alimento mais barato, pois é o

ou crescimento. Isto é um fato que chama atenção,

Professor de Agronomia da Universidade

melhoria do negócio distribuição de insumos

HM Podem contribuir respeitando as

animal que vai realmente colhê-la, com o mínimo

pois produção a pasto não significa somente a pasto,

Estadual do Centro-Oeste / UNICENTRO

agrícolas e veterinários.

legislações e normas existentes, ou seja,
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Aconteceu

CrediCoopavel
EDITORIAL

Diretor Presidente da Coopavel participa do Fórum
do Agronegócio discute Sistema Plantio Direto e
Agricultura Sustentável no Oeste do Paraná
O fórum do Agronegócio do Oeste do Paraná

de Agricultura SEAB, EMATER, ADAPAR e

2016 ocorreu no último mês na AREAC

IAPAR, das Universidades UNIOESTE, FAG,

em Cascavel, organizado pela Federação

UNILA, UFPR Palotina, UEL e POSITIVO, de

Brasileira de Plantio Direto e Irrigação

ITAIPU e PTI, da EMBRAPA, da FEBRAPDP,

(FEBRAPDP) e o Programa Oeste em

além de outros participantes da iniciativa

Desenvolvimento.

privada.

O objetivo foi reunir lideranças de produtores

A técnica do Plantio Direto, nasceu nos

e lideranças técnicas de instituições privadas

Estados Unidos e foi radicada no Paraná,

e públicas para discutir desafios atuais. No

nos Campos Gerais em 1972, hoje atinge 80%

encontro estavam presentes 94 participantes,

da produção das commodities agrícolas

incluindo palestrantes, integrantes das

brasileiras. O Brasil tem a segunda maior área

cooperativas COOPAVEL, COPACOL, LAR,

com plantio direto do mundo, com cerca de 30

CVALE e COPAGRIL, do Sistema Público

milhões de hectares.

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.04.2016
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 - ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO

172.611.663,73

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

4.0.0.00.0 - PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

118.863.710,58

1.1.0.00.0 - DISPONIBILIDADE

7.235.733,48

4.1.0.00.0 - DEPÓSITOS

85.951.714,95

   110 - Disponibilidade

7.235.733,48

   411 - Depósitos a Vista

16.913.774,75
69.037.940,20

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

63.844.672,37

   414 - Depósitos a Prazo

   131 - Carteira Própria

63.844.672,37

4.1.5.00.0 - RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

515.786,93

1.1.6.00.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO

100.057.150,10

   451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

515.786,93

   161 - Operações de Crédito Setor Privado

104.613.262,18

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

24.613.201,90

   468 - Banco do Brasil

16.782.166,51

   169 - Operações de Crédito em Liquidação

(4.556.112,08)

1.1.8.00.0 - OUTROS CRÉDITOS

1.026.379,65

   470 - Caixa Economica Federal

5.076.020,24

   180 - Diversos

1.026.379,65

   472 - Outras Instituições

2.755.015,15

1.1.9.00.0 - OUTROS VALORES E BENS

447.728,13

4.1.9.00.0 - OUTRAS OBRIGAÇÕES

7.783.006,80

   194 - Outros Valores e Bens

447.728,13

   493 - Sociais e Estatutárias

2.766.690,24

1.1.0.00.0 - PERMANENTE

301.880,40

   494 - Fiscais e Previdenciárias

1.944.598,04

   1.3.2.00.0 - IMOBILIZADO DE USO

301.880,40

   503 - Diversas

3.071.718,52

     324 - Outras Imobilizações de Uso

803.307,80

6.1.0.00.0 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

51.891.779,60

    329 - (Depreciações Acumuladas)

(501.427,40)

   611 - Capital Social

21.052.230,43

   611 - (-) Capital a realizar
   615 - Fundo de Reserva

Troféu “Amigo do IAPAR”
TOTAL DO ATIVO

O diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, foi homenageado
pelo IAPAR. O título “Amigo do IAPAR” é concedido às pessoas que

Curso de jardinagem

172.913.544,13

30.839.549,17

7.0.0.00.0 - CONTAS DE RESULTADO

2.158.053,95

   7.1.0.00.0 - Receitas Operacionais

11.417.788,20

   8.1.0.00.0 - Despesas Operacionais

(9.259.734,25)

TOTAL DO PASSIVO

172.913.544,13

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

contribuem e prestam serviços para a instituição. O IAPAR presta
essa homenagem para cidadãos que lutam pelo desenvolvimento do

O departamento de gerência avícola da Coopavel de Cascavel, através de

Agronegócio Brasileiro.

uma parceria, fez um jardim na administração.

Dilvo agradeceu o reconhecimento do IAPAR, ao trabalho realizado

O curso de jardinagem foi realizado pela Unicoop através do Sescoop, a

e lembrou especialmente de uma importante luta dele e dos líderes

equipe de trabalho do departamento operacional da Filial da Coopavel

do agronegócio da região oeste do Paraná, que juntos lutaram para

de Cascavel, a gerência de avicultura e com o Show Rural Coopavel, que

transformar a antiga estação de pesquisa da Syngenta em um campo de

disponibilizou as mudas. Todos participaram, deram sua contribuição,

estudos para o IAPAR.

fizeram um belo jardim, sem onerar custo para nenhum departamento.

Durante o evento o IAPAR também realizou a inauguração de duas

A iniciativa mostra que com uma boa ideia e bons parceiros é possível,

novas instalações do Polo Regional de Santa Tereza do Oeste (PR). Um

criar alternativas que podem beneficiar a todos.

procedimentro “pró-rata temporis”.
Cascavel- PR, 30 de abril de 2016.

DILVO GROLLI

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO

é o centro de Difusão de Tecnologia com auditório para 120 pessoas e

Diretor Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Vice Presidente

Contadora

outras salas de apoio para realizar treinamentos, cursos e eventos de

CPF: 153.229.129-91

CPF: 241.609.389-49

CPF: 015.855.689-53

CPF: 492.663.309-49

difusão tecnológica e de pesquisa.
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Receitas

Sopa light cremosa de
milho verde e frango
+ + MODO DE PREPARO

Rendimento: 4 porções

1. Bata no liquidificador o leite

Tempo de preparo: 25 minutos

com a cebolinha-verde, o
milho-verde e ½ xícara (chá) da
água da conserva do milho.
2. Reserve.
3. Em uma panela refogue a
cebola com o creme vegetal.
4. Incorpore o milho batido com o
leite e o frango.
5. Leve ao fogo e cozinhe, sem
parar de mexer, por 15 minutos
ou até encorpar levemente.
INGREDIENTES

6. Tempere com o sal e retire do
fogo.

+ + ½ litro de leite desnatado

+ + 2 colheres (sopa) de creme

+ + 4 folhas de cebolinha-verde
picadas – 9 g

vegetal light – 24 g
+ + 1 xícara (chá) de frango

+ + 1 xícara (chá) de milho-verde

Coopavel cozido e desfiado

em conserva – 145 g
+ + 1 xícara (chá) de cebola

– 110 g
+ + 2 colheres (chá) de sal – 5 g

ralada – 220 g

Pizza Portuguesa
++ queijo mussarela light a gosto
++ 2 colheres de sopa de cebola em pó (pode ser cebola desidratada
batida no processador/liquidificador)
++ talos de salsão (opcional)

MODO DE PREPARO
1. Tempero os filés de frango com o limão, sal, alho, mostarda e
pimenta-do-reino e reserve
2. Para empanar os filés, misture em um prato a aveia, o parmesão e o
creme de cebola
3. Empane os filés distribua em assadeira antiaderente untada com
INGREDIENTES

azeite e leve ao forno para dourar
4. Use o grill para dourar os dois lados

++ 1 bandeja de filé de frango Coopavel

5. Utilize forno a 200ºC

++ 3 dentes de alho

6. Depois de dourados os filés distribua o molho de tomate caseiro por

++ 1 colheres de sopa de mostarda

cima e a mussarela

++ pimenta-do-reino a gosto
++ suco de 1 limão

Rendimento: 6 porções

++ sal a gosto

Tempo de preparo: 30 minutos

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

++ 1 colher de sopa de creme de cebola em pó
++ 2 colheres de sopa de aveia em farelo

Veja mais receitas em

++ 1/2 pacote de parmesão

www.coopavel.com.br

++ molho de tomate caseiro
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