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Soluções para um Mundo em Crescimento

Dow AgroSciences. Para quem tem fome de produzir.

Cansado de bater no 
amargoso e sempre 
ser nocauteado?
Com Verdict® R você manda
ele direto pra lona

Verdict® R dá a você a força necessária para combater o 
amargoso com a mesma efi cácia já conhecida no controle
do milho voluntário. Nessa luta, a decisão fi nal é sua. 
Para o fi m do amargoso aplique Verdict® R.
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Carne bovina 
brasileira para os EUA

A entrada da carne bovina brasileira in natura 

nos EUA é uma conquista que se arrasta desde 

1.999. Há 17 anos o Brasil está negociando com 

os americanos, isto demonstra claramente a 

falta de estratégia nas negociações do governo 

brasileiro e a falta de ousadia da cadeia da 

carne para pressionar e com isso outros países 

aproveitam melhor as oportunidades.  

Este acordo diante do cenário econômico 

brasileiro é extremamente importante e 

também uma excelente oportunidade para 

todo o Brasil e não somente para os treze 

estados e Distrito Federal, onde está incluso o 

Paraná. A decisão permite a exportação para o 

EUA de 64,8 mil toneladas de carne in natura, 

ou seja, 4% das exportações brasileiras. E 

até hoje era permitido ao Brasil somente a 

exportação de carne bovina industrializada, 

com valor de US$ 286,8 milhões em 2015 e este 

valor será ampliado para US$ 1,2 bilhão. 

O estado do Paraná tem frigoríficos 

habilitados e com condições para exportar 

carne bovina in natura para os EUA. 

Isto é uma grande oportunidade para a 

bovinocultura do estado, vai possibilitar 

o crescimento da pecuária, com maior 

estabilidade de comercialização, geração de 

emprego e renda para toda a sociedade.

Há quatro anos o Paraná está investindo e 

conscientizando os produtores rurais para 

enquadrar o estado com livre de Febre Aftosa 

sem vacinação. Será mais uma oportunidade 

muito grande para consolidar a carne bovina e 

também a suína para o mundo. 

O Paraná tem o 10º rebanho bovino de corte do 

Brasil, com abate de 400 mil animais por ano e 

a produção de 1 milhão de toneladas de carne 

de excelente qualidade, devido todo o cuidado 

que os pecuaristas e agroindústrias têm em 

toda a cadeia, desde a genética, o manejo, a 

qualidade das pastagens, o treinamento das 

pessoas e o abate em frigoríficos aprovados 

para a exportação. 

E, quando teremos a liberação de área livre de 

Aftosa, o estado que é o 3º produtor de carne 

de suínos do Brasil com 600 mil toneladas por 

ano, poderemos acessar a todos os mercados 

mundiais, também será uma vitória mais 

significativa. Mas este reconhecimento e 

a abertura do mercado dos EUA, mostra 

o caminho que a área livre de Aftosa sem 

vacinação vai ampliar as oportunidades para 

os outros mercados mundiais para as carnes 

bovina e suína.

O Brasil vem buscando crescer no mercado 

internacional de carne, na carne de frango e 

bovina somos o primeiro exportador mundial 

e na carne suína somos o quinto exportador. 

A marca da carne brasileira está presente em 

mais de 200 países e precisamos ampliar esta 

conquista do acordo entre Brasil e EUA, que 

abre o mercado para a carne bovina in natura 

do Brasil e do Paraná, para outros mercados e 

também concretizar as lideranças políticas e 

empresarias do Paraná para uma área livre de 

Aftosa sem vacinação.

O oeste do Paraná está investindo bilhões 

de reais na produção de carnes de frango 

e de suíno, mesmo diante de um canário 

econômico extremamente desafiador, estamos 

identificando mais uma oportunidade para a 

cadeia da carne.

O reconhecimento e a abertura do mercado 

com os EUA precisa ser comemorado e 

ampliado, e o Oeste do Paraná, líder na 

produção de carnes de frango e suínos, 

tem potencial para o crescimento da 

bovinocultura de corte com produção 

de animais precoces e com carne de alta 

qualidade, inclusive aproveitando a sinergia 

com a bovinocultura de leite.

A produção de carne bovina mundial é de 68 

milhões de toneladas e a produção brasileira é 

de 10 milhões de toneladas e somos o país do 

mundo que tem o maior rebanho comercial, 

por isso, possuímos condições de crescimento 

na produção. 

A produção de carne de suíno mundial é de 118 

milhões de toneladas e a produção brasileira 

é de 3,5 milhões de toneladas, também 

temos grandes condições de crescimento 

pois a produção de milho e soja possibilita o 

crescimento da produção de carne suína. 

A produção de carne de frango mundial é 

de 112 milhões de toneladas e a produção 

brasileira é de 13,6 milhões de toneladas, 

somos o terceiro produtor e o primeiro 

exportador mundial e temos condições de 

crescimento de 4% ao ano, pois a carne de 

frango será a mais consumida no mundo nos 

próximos anos. 

No comércio internacional a abertura de 

mercado é uma conquista que deve ser 

comemorada, pois indica o reconhecimento 

da marca de um país. Porém, a manutenção de 

uma grande conquista também exige muito 

trabalho e muito cuidado em toda a cadeia de 

produção e no caso da pecuária a sanidade é o 

principal desafio.

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Valor de mercado

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

média mensal. A comparação é do mês de julho de 2015 com julho de 

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

anos de 2015 e 2016. 

 

mercado - média mensal

Produtos Julho 2015 Julho 2016 Variação

Soja R$ 61,83 R$ 75,17 21,6 % 

Milho R$ 20,66 R$ 34,83 68,6 %

Trigo R$ 32,83 R$ 45,50 38,6 %

 
Carne Bovina brasileira para EUA

O acordo entre o Brasil e os EUA prevê a liberação da exportação da 

carne bovina in natura brasileira no mercado americano, o que vai 

beneficiar o estado do Paraná, com a promessa de impulsionar ainda 

mais a exportações do setor produtivo.  

No primeiro semestre de 2016, o Paraná, exportou 17.414 toneladas de 

carne bovina, 124% a mais que o primeiro semestre do ano passado que 

foi de 7.768 toneladas.

A negociação para a entrada da carne bovina brasileira in natura nos 

EUA iniciou em 1.999, agora a estimativa é que as novas exportações 

gerem US$ 900 milhões para o Brasil, a receita desse ano já é 137% 

maior que a do mesmo período em 2015, passou de US$ 24,6 milhões 

para US$ 58,5 milhões em 2016. No Paraná em 2015 as exportações 

representaram 1,7% no volume, ou seja, 23.720 toneladas de carne 

bovina, com um faturamento de US$ 77,5 milhões, 1,3% do que o Brasil 

faturou com a exportação no ano passado, quando o país faturou US$ 

5,8 milhões com 1,36 milhão de toneladas de carne bovina. 

DITR prazo termina em setembro

Os Produtores Rurais têm até o mês de setembro para fazer a DITR – 

Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial, referente ao 

exercício de 2016.

A DITR foi criada em 1997 e é um imposto que a Secretaria da Receita 

Federal administra a utilização e a ocupação do imóvel na zona rural. 

O ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é de apuração 

anual, o prazo é de 22 de agosto de 2016 e segue até o dia 30 de 

setembro, a declaração pode ser feita pela internet através do programa 

de transmissão do Receitanet.

Outros detalhes podem ser encontrados no tópico DITR – Declaração 

do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural do guia tributário 

online.

Ferroeste

No primeiro semestre de 2016, a Ferroeste, transportou no fluxo 

interno um volume 17% maior que o mesmo período do ano de 2015.

Quando foi criada em 1.991 o objetivo era reduzir os custos e melhorar a 

competitividade de tudo que era produzido na região Oeste do Paraná. 

No trecho entre Cascavel e Guarapuava, que contempla 248,6 

quilômetros, o incremento nos primeiros sete meses do ano foi de 

496%. Já o volume no fluxo interno no mesmo percurso e no período até 

julho foi de 17% maior quando comparado com o igual período de 2015. 

O levantamento de janeiro de 2016 a julho de 2016, em relação a 2015, 

apresenta um crescimento de 81%. Segundo a estimativa da Ferroeste, o 

volume de transporte para esse ano é de 800 mil toneladas superior ao 

ano de 2015.

Para o presidente da Ferroeste João Vicente Bresolin Araújo, é de suma 

importância lutar por uma extensão da ferrovia, para tanto, já existe 

um grupo de estudos para encontrar a solução mais assertiva e melhor 

para os problemas na estrutura e fazer com que o sistema se torne mais 

eficiente, com mais dinamismo e agilidade. 

Registro de Aviários

A ADAPAR – Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, através 

da normativa do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, solicita aos avicultores do Paraná para fazerem ou 

renovarem o registro dos aviários de corte, os produtores rurais devem 

procurar uma unidade da Adapar mais próxima.  O objetivo é aumentar 

a biosseguridade das propriedades para evitar a ocorrência da gripe 

aviária no estado. A doença é causada por um vírus que pode contaminar 

tanto humanos quanto os animais, além de perigosa de fácil contagio e 

difícil controle. Nas aves é ainda pior, provoca sérias lesões nos sistemas 

respiratório, digestivo, nervoso e reprodutivo.

Hoje no Paraná temos cerca de 19 mil avicultores integrados e cooperados, 

aproximadamente 23 mil aviários e 70% deles estão sem o certificado de 

registro, a justificativa é que o processo de registro é muito burocrático. 

Segundo a Adapar, foram adotadas medidas de desburocratização para 

incentivar os produtores realizarem o cadastro. 

O Brasil exporta para cerca de 160 países: Arábia Saudita – 22%, União 

Europeia – 13%, China – 11%, Japão – 9% e Emirados Árabes – 9%. Desse total 

exportado, o Paraná é responsável por 35% da exportação brasileira é o 

maior produtor de frango do Brasil, a produção paranaense é de 1,8 bilhão 

de aves por ano, são 36 frigoríficos com a maioria na região oeste do estado, 

que produzem 3,6 milhões de toneladas de frango, geram 60 mil empregos 

diretos e 600 indiretos. A atividade rende ao estado uma participação de 

16% do      VBP – Valor Bruto de Produção, ficando a abaixo apenas da soja 

com 22%.

Qualificação para o Produtor Rural

O SENAR -  Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, oferece mais de 

35 cursos online para os produtores rurais, algumas opções na área de 

agricultura precisão, sustentabilidade, integração lavoura-pecuária, 

CAR – Cadastro Ambiental Rural, suinocultura e gestão.

 + Agricultura de Precisão na distribuição de corretivos e fertilizantes 

Informações: ead.senar.org.br/cursos/agricultura-de-precisao/

 + Cadastro Ambiental Rural 

Informações: ead.senar.org.br/cursos/campo-sustentavel/

 + Introdução aos sistemas de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta

 + Informações: ead.senar.org.br/cursos/ilpf/

 + Produção na suinocultura 

Informações: ead.senar.org.br/cursos/suinocultura/

 + Gestão de Segurança, Saúde e Meio Ambiente de Trabalho Rural 

Informações: ead.senar.org.br/cursos/gestao-de-riscos/ 

Todos os cursos são online, a distância e gratuitos. Para fazer ou 

verificar outras opções basta acessar a página do SENAR:  

ead.senar.org.br/cursos

Banco do Brasil disponibiliza R$ 101 bilhões

O Banco do Brasil destinou R$ 101 bilhões para a safra 2016/17. Sendo 

R$ 10 bilhões para as empresas da cadeia do agronegócio e R$ 91 

bilhões em crédito rural a produtores e cooperativas, setor que terá 10% 

acima em relação ao valor da safra anterior.  Do total de recursos para 

produtores e cooperativas, R$ 71,1 bilhões se referem a operações de 

custeio e comercialização, R$ 19,9 bilhões são específicos para créditos 

de investimento agropecuário e 93% dos recursos apresentam taxas de 

juros controladas. 

 

Segmento Safra 15/16 Safra 16/17 %

Agricultura Familiar 13,4 14,6 8%

Médios Produtores 14,3 15,3 7%

Agricultura Empresarial 54,5 61,1 12%

Total 82,3 91,0 10%

 + PRONAMP – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 

– R$ 15,3 bilhões nesta safra um aumento de crédito em 7% em 

comparação com a safra 2015/16.

 + PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – estimativa de aplicar R$ 14,6 bilhões, o que representa 

um aumento de 8% do realizado em 2015/16.

 + PRONAF Mais Alimentos – A linha de crédito para investimento 

do Pronaf, o Pronaf Mais Alimentos, terá R$ 6,2 bilhões para 

financiamentos na safra 2016/17.

 + ABC – Programa Agricultura de Baixo Carbono - O Banco do Brasil 

apoia a agricultura sustentável através do Programa ABC. Na safra 

2016/17, o montante para essa atividade será de R$ 2,2 bilhões

 + Armazenagem – o BB estima aplicar R$ 1 bilhão por meio do 

Programa de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) na safra 

2016/17

 + INOVAGRO – Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica na 

Produção Agropecuária – uma projeção de financiar R$ 1 bilhão por 

meio do Inovagro na safra 2016/17.

 + Moderfrota – a estiva é aplicar R$ 3,8 bilhões para investimento por 

meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas 

e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota).

 + Empresas do Agronegócio – para fortalecer os elos com o setor 

produtivo, o BB vai disponibilizar R$ 10 bilhões para as empresas da 

cadeia do agronegócio.

Agosto Azul

Agosto é o mês dedicado aos 

cuidados da saúde do homem. 

No Brasil, a cada cinco mortes de 

adultos com idade entre 18 e 30 anos, 

quatro são de homens. Os principais 

motivos dessa estatística é a 

violência e pouca atenção à saúde, 

por isso, o “Agosto Azul” busca 

fortalecer as ações de prevenção e a 

promoção da Saúde do Homem. 

O movimento segue os moldes do “Outubro Rosa”, dedicado a promover 

mundialmente ações preventivas do câncer de mama. 

Exames simples como testes para diabetes, hipertensão, Aids e 

hepatites estão disponíveis na rede pública de saúde e podem 

identificar doenças ainda em seus estágios primários.

Em Cascavel algumas unidades básicas de saúde vão trabalhar 

até às 22h, o atendimento segue até o fim do mês com avaliações 

médicas, incluindo a solicitação de exames, avaliação de saúde bucal, 

calendário de vacinas, confecção do cartão SUS – Sistema Único de 

Saúde, avaliação antropométrica (medição das variações físicas e 

na composição corporal global, palestras educativas de orientação e 

prevenção da saúde. 

Outras informações através do site www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/

saude ou pelo telefone da Secretaria de Saúde de Cascavel no (45) 3321-

2144.
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A atmosfera e o espaço

Pai é a palavra que nunca pode faltar 

na oração, porque é a pedra angular 

que nos confere a identidade cristã. Se 

acrescentarmos também a palavra nosso, eis 

que nós podemos sentir todos parte de uma 

família. E assim conseguimos também não 

desperdiçar palavras nem procurar palavras 

mágicas, mas viver até ao fim a oração que 

o próprio Jesus nos ensinou, precisamente o 

Pai-Nosso, sobretudo quando nos convida a 

saber perdoar o próximo. É um convite a fazer 

um exame de consciência sobre o Pai-Nosso.

Para essa reflexão, Francisco se inspirou no 

trecho evangélico de Mateus 6, 7-15, proposto 

pela liturgia. Algumas vezes, recordou, os 

discípulos pediram a Jesus: “Mestre, ensina-

nos a rezar”. Com efeito, não sabiam rezar, 

ou viam como oravam os discípulos de João e 

pediram a Jesus. Por sua vez, o Senhor, é claro, 

simples no seu ensinamento: “Primeiro, diz: 

quando orardes não multipliqueis palavras 

como os pagãos: eles julgam que serão ouvidos 

à força das palavras”.

Talvez Jesus, disse o Papa, tivesse em mente 

os profetas de Baal, no monte Carmelo, que na 

oração gritavam ao seu ídolo, ao seu deus. Os 

sacerdotes de Baal oravam, saltavam de um 

lado para o outro, feriam-se: não, multiplicar 

palavras é um desperdício, não, isto não é 

oração. Os pagãos, diz Jesus, julgam que serão 

ouvidos à força das palavras, como se fossem 

palavras mágicas. Por isso Ele recomenda: 

Não sejais como eles, Deus não precisa de 

palavras, porque o vosso Pai sabe o que vos é 

necessário, antes que lho peçais.

Jesus, observou Francisco, põe de lado está 

oração de palavras, só de palavras, e diz: Orai 

assim. Por isso, indica-nos precisamente o 

espaço da oração numa palavra: “Pai”. Sim, 

Deus sabe o que nos é necessário, antes 

que lho peçamos, este Pai que nos ouve 

às escondidas, secretamente, como ele, 

Jesus, aconselha a rezar no segredo. Um 

Pai, prosseguiu o Papa, que nos confere 

precisamente a identidade de filhos. Assim, 

quando digo “Pai” chego às raízes da minha 

identidade: a minha identidade cristã é ser 

filho, e esta é uma graça do Espírito, porque 

ninguém pode dizer “Pai” sem a graça do 

Espírito.

Pai, afirmou o Pontífice, é a palavra que Jesus 

usava nos momentos mais fortes: quando se 

sentia cheio de alegria, de emoção: “Pai, louvo-

te porque revelaste estas coisas às crianças. 

Ou então chorando, diante do túmulo do seu 

amigo Lázaro: “Pai, dou-te graças porque me 

ouviste”. E também na angústia, nos últimos 

momentos da sua vida: “Pai, se for possível 

afasta de mim este cálice”. Depois, quando 

tudo acabou diz: Pai, nas tuas mãos entrego o 

meu Espírito”. Em síntese, insistiu Francisco, 

nos momentos mais fortes Jesus diz: “Pai”, é a 

palavra que Ele mais usa. E Ele fala com o Pai: 

é a via da oração e por isso permiti-me dizer, é 

o espaço da oração.

Eis por que razão, explicou o Papa, sem sentir 

que somos filhos, sem nos sentirmos filhos, 

sem dizermos “Pai”, a nossa prece é pagã, 

é uma oração de palavras. Sim, afirmou, é 

bom orar a Nossa Senhora porque Ela é uma 

filha muito amada pelo Pai. O mesmo vale 

para os santos, que são todos amados pelo 

Pai e intercedem por nós. E também para os 

anjos. Mas a pedra angular da oração é o “Pai”, 

afirmou aconselhando a dizer Pai e depois 

a orar. Pois se não fores capaz de começar a 

prece dizendo com coração e a com a boca a 

palavra “Pai”, a oração não será boa.

Trata-se, disse ainda, de sentir o olhar do Pai 

sobre mim, sentir que a palavra “Pai” não é 

um desperdício como as palavras das preces 

dos pagãos: é uma chamada àquele que me 

conferiu a identidade de filho. É este o espaço 

da oração cristã — “Pai” — e é neste contexto 

que oramos a todos os santos e anjos, que 

fazemos procissões e peregrinações. Tudo é 

bom, acrescentou, mas comecemos sempre 

com “Pai”, conscientes de que somos filhos 

e temos um Pai que nos ama e que conhece 

todas as nossas necessidades: é este o espaço.

Mas, advertiu, há algo curioso, Jesus recita o 

“Pai-Nosso”, a prece que todos conhecemos, 

e ensina a rezar assim: “Não nos deixeis 

cair em tentação, mas livrai-nos do mal”. E 

imediatamente acrescenta: Se perdoardes aos 

homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste 

também vos perdoará. Mas se não perdoardes 

aos homens, também o vosso Pai não vos 

perdoará. Parece quase, explicou o Papa, que 

Jesus tinha esquecido de frisar as palavras da 

sua oração — “e perdoai-nos as nossas ofensas, 

assim como nós perdoamos a quem nos tem 

ofendido” — e continua “não nos deixeis” e 

depois “mas não, devo realçar isto!”.

Portanto, afirmou, se o espaço da oração é 

dizer “Pai”, a atmosfera da oração é dizer 

“nosso”: somos irmãos, somos família. Mas 

se nos zangarmos uns com os outros, se 

estivermos em guerra, se nos odiarmos, 

impediremos o amor do Pai. E esta é a 

atmosfera, a família, todos filhos do mesmo 

Pai: posso odiar o filho do meu Pai? Mas Caim 

fê-lo! Torno-me Caim!

Em síntese, dizer Pai-Nosso significa dizer: 

Tu que me conferes a identidade, Tu que 

me dás uma família. Por isso, disse o Papa, 

é tão importante a capacidade de perdoar, 

de esquecer as ofensas, este hábito sadio: 

“deixemos estar ... que o Senhor pense 

nisto”, sem rancor, sem ressentimento, sem 

vontade de vingança. Assim, se orares e 

disseres apenas “Pai”, pensando naquele que 

te deu a vida, te confere a identidade e te 

ama, e disseres “nosso” perdoando a todos, 

esquecendo as ofensas, é a melhor prece 

que podes recitar. Neste contexto, reiterou, 

rezamos a todos os santos e a Nossa Senhora, 

mas o fundamento da oração é “Pai-Nosso”.

Enfim, Francisco sugeriu que por vezes 

façamos também um exame de consciência 

sobre isto. E propôs ainda as perguntas que 

devemos fazer a nós mesmos: Para mim 

Deus é Pai, sinto-o como Pai? E se não o sinto 

assim, peço ao Espírito Santo que me ensine 

a senti-lo assim? Sou capaz de esquecer as 

ofensas, de perdoar, de deixar estar, de pedir 

ao Pai: “também eles, que são teus filhos, 

cometeram uma injustiça contra mim, ajuda-

me a perdoar”?

Eis o exame de consciência que devemos 

fazer: isto ajudar-nos-á muito. Tendo sempre 

bem presente que as palavras “Pai” e “nosso” 

nos conferem a identidade de filhos e nos dão 

uma família para caminharmos juntos na 

vida.  ∏  Fonte: Rádio Vaticano

O Plano ABC, do MAPA, elege a 
suinocultura como prioridade

O Brasil é o quarto maior produtor e 

exportador mundial de carne suína, gera 

entre empregos diretos e indiretos, 1 milhão 

de vagas, em 2015 a produção obteve um 

aumento de 5,7% e a exportação girou em 

torno de 550 mil toneladas de carne.

O custo da produção ainda é alto e esse ano o 

reflexo foi maior, já que o preço do milho, um 

dos principais produtos da ração, apresentou 

uma escassez no mercado interno e um 

aumento significativo na exportação.

Essa evolução da cadeia produtiva da 

suinocultura, fez com que o MAPA - Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

desde de 2015 priorizasse no Plano ABC a 

produção sustentável de suínos com baixa 

emissão de carbono na atmosfera.

Uma das ações foi o acordo de cooperação 

com o Instituto Interamericano de 

Cooperação para a Agricultura (IICA) para 

a contratação de consultores para colocar 

em prática o projeto Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono, com foco no tratamento 

de dejetos animais.

O trabalho com a Suinocultura de Baixa 

Emissão de Carbono é nacional e tem um 

impacto na economia de carbono, com 

valorização da sustentabilidade, diminuindo 

os resíduos na atmosfera e na natureza e com 

o Plano ABC a tendência é reduzir a emissão 

de gases de efeito estufa (GEE) na agricultura. 

O Plano ABC é composto por sete programas, 

seis deles referentes às tecnologias de 

mitigação, e ainda um último programa 

com ações de adaptação às mudanças 

climáticas entenda quais são os itens que são 

contemplados pelo plano:

 + Programa 1: Recuperação de Pastagens 

Degradadas;

 + Programa 2: Integração Lavoura-Pecuária-

Floresta (ILPF) e Sistemas Agroflorestais 

(SAFs);

O objetivo do projeto é analisar 
os modelos e as maneiras 

para economia de carbono na 
produção de suínos.

Texto: Claudia Daiane Reinke
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 + Programa 3: Sistema Plantio Direto (SPD);

 + Programa 4: Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN);

 + Programa 5: Florestas Plantadas;

 + Programa 6: Tratamento de Dejetos Animais;

 + Programa 7: Adaptação às Mudanças Climáticas.v 

 A abrangência do Plano ABC é nacional e o período de vigência seguem 

até 2020, os produtores rurais sendo pessoas físicas ou jurídicas, as 

cooperativas, inclusive para repasse a cooperados, podem solicitar 

o financiamento. Os interessados devem procurar uma instituição 

financeira credenciada para que ela passe quais os documentos 

necessários para que seja feita a análise e a possibilidade de concessão 

do crédito e negociará as garantias. Assim que aprovada, a operação 

será encaminhada para homologação e posterior liberação dos recursos 

pelo BNDES.

Para essas atividades as taxas de juros são de 8% ao ano (a.a.) para os 

produtores que se enquadrem como beneficiários do Pronamp; e de 

8,5% a.a., para os demais casos.

O limite do financiamento do BNDES é de até 100% do valor dos 

investimentos financiáveis, com limite de até R$ 2,2 milhões por cliente, 

por ano-safra. Nos financiamentos para iniciar florestas comerciais, o 

limite pode ser elevado para R$ 3 milhões para produtores rurais com 

até 15 módulos fiscais, e para R$ 5 milhões, para produtores rurais com 

mais de 15 módulos fiscais. ∏

Os recursos para investimentos além 
do Plano ABC para suinocultores, po-
dem ser para os itens como: recuper-
ação de pastagens degradadas através 
do ABC Recuperação; implantação de 
sistemas orgânicos de produção agro-
pecuária o ABC Orgânico; melhora-
mento de sistemas de plantio direto 
"na palha" o ABC Plantio Direto; siste-
mas de integração lavoura-pecuária, 
lavoura-floresta, pecuária-floresta ou 
lavoura-pecuária-floresta e de siste-
mas agroflorestais o ABC Integração; 
manejo de florestas comerciais, inclu-
sive aquelas destinadas ao uso indus-
trial ou à produção de carvão vegetal o 
ABC Florestas; adequação ou regular-
ização das propriedades rurais frente 
à legislação ambiental, inclusive re-
cuperação da reserva legal, de áreas 
de preservação permanente, recuper-
ação de áreas degradas e implantação 
e melhoramento de planos de manejo 
florestal sustentável pelo ABC Ambien-
tal; sistemas de tratamento de dejetos e 
resíduos oriundos de produção animal 
para geração de energia e compost-
agem de ABC Tratamento de Dejetos; 
para florestas de dendezeiro, prioritar-
iamente em áreas produtivas degrada-
das com o ABC Dendê; estímulo ao uso 
da fixação biológica do nitrogênio do 
ABC Fixação; e para as plantações de 
açaí e de cacau no bioma Amazônia, 
desde que observada as condições de 
que trata o MCR 2-1-12 através do ABC 
Bioma Amazônia.

Fonte: MAPA
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Nos últimos 30 meses a cooperativa 

investiu R$ 241 milhões em armazenagens e 

agroindústrias

Coopavel cresce 
40 posições entre 
as 500 maiores 
empresas do 
Brasil

Texto: Claudia Daiane Reinke 

e Hélio Sebold 

No último mês, a Revista Exame divulgou o resultado da 

pesquisa que revela o ranking das 500 maiores empresas 

brasileiras.

A Coopavel do levantamento de 2014 para 2015, cresceu 

40 posições na colocação das vendas líquidas, nas 

melhores do setor do Agronegócio, no item aves e suínos, 

a cooperativa está na 10ª colocação. Das 50 maiores 

empresas de agronegócio por número de colaboradores, 

a Coopavel ocupa a 29ª posição. Já no indicador das 100 

maiores da região Sul a Coopavel é apontada como a 43ª, 

crescendo nove colocações comparado o desempenho 

com o ano de 2014.
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R$ 241 milhões em investimentos em 30 meses

Crescimento de 40% em 3 anos

R$ 90 MILHÕES

R$ 100 MILHÕES

2014

2015

INVESTIMENTOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO PERMITIRAM
UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.

2016
R$ 51 MILHÕES

R$ 1,64 BILHÃO

R$ 1,95 BILHÃO

2014

2015

O CRESCIMENTO DO FATURAMENTO É UMA CONSEQUÊNCIA
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS INVESTIMENTOS.

2016
R$ 2,30 BILHÕES

Todo o avanço da Coopavel refletiu diretamente 

na continuidade dos que a cooperativa tem 

realizado grandes investimentos como a aquisição 

de novas áreas, novos equipamentos, ampliações e 

modernizações das filiais e agroindústrias. 

A filial da Coopavel, localizada no Rio da Paz, foi 

construída em um espaço de 24,2 mil m², uma 

estrutura modernizada, silos com capacidade 

de armazenar 13,8 mil toneladas, com tombador, 

balança rodoviária, moegas, sistema de recepção 

de grãos, secagem e expedição com fluxo de até 

150 toneladas por hora.

Em São João do Oeste, a filial foi construída 

em uma área de 139.150 m², com capacidade de 

armazenar 36 mil toneladas, com duas balanças 

rodoviárias, com moegas e tombador, com 

um moderno sistema de recepção, secagem e 

expedição com fluxo de 300 toneladas por hora, 

para dois tipos de grãos simultaneamente. 

Outro grande investimento foi na estrutura da 

UBS - Unidade de Beneficiamento de Sementes, 

um investimento de cerca de R$ 5 milhões, 

para reformular toda a sua estrutura de 

beneficiamento e armazenamento de sementes, 

com a compra de máquinas e equipamentos para 

produção de sementes com qualidade assegurada. 

O objetivo é melhorar a qualidade fisiológica: 

germinação e vigor, a sanitária: agilizando a 

secagem e padronização para reduzir a incidência 

de fungos no armazenamento, que vão atender a 

demanda crescente de sementes com qualidade 

assegurada. 

A cultura da soja é a principal fonte de renda 

da maioria das propriedades rurais do Oeste do 

Paraná. A cada safra, as empresas apresentam 

novas tecnologias, variedade de sementes com 

melhoramento genético, mais modernas, mais 

produtivas, sementes adaptadas as variações do 

clima e do manejo, com um pacote tecnológico, 

sanitário para tolerância a determinados 

herbicidas, pragas e doenças, por esse motivo a 

informação técnica e equipamentos modernos 

são essenciais, além da busca pela informação o 

que se torna cada vez mais imprescindível para o 

alcance das altas produtividades no campo. 

Neste sentido, ter a cultivar ideal, ajustar as 

recomendações de população adequadas de 

plantas em função da característica da cultivar, 

época de plantio, fertilidade do solo, clima e 

investimento proposto em insumos são fatores 

indispensáveis para garantir o sucesso da lavoura. 

A antecipação da época de semeadura da cultura da soja, e 

consequentemente a colheita, tem favorecido resultados excelentes 

no campo. Uma eficiência maior está diretamente relacionada aos 

fatores climáticos mais adequados a cultura, menor pressão de pragas 

e doenças no campo, ligados ao investimento significativo em insumos 

para a correção do solo, fertilização das plantas, proteção contra pragas 

e doenças. 

Por outro lado, os benefícios citados acima com a antecipação da 

colheita e liberação da lavoura para a implantação da segunda safra 

tem aumentado a dificuldade de produção de sementes de soja 

principalmente pelo aumento da falta de uniformidade da maturação 

e do aumento dos índices de danos mecânicos, em função das altas 

temperaturas na fase de colheita.

A semente é um ser vivo e apresenta atividade respiratória como tal, 

e a intensidade de respiração está relacionada com a temperatura 

e a umidade de sua massa. Quando a semente é armazenada com 

temperatura mais elevada, apresenta consequentemente, maior taxa 

de respiração, tendo como consequência o maior consumo de energia 

além de desencadear várias reações bioquímicas que provocam o 

envelhecimento artificial das mesmas reduzindo o vigor e a qualidade 

fisiológica.

Quanto à umidade, quando não há possibilidade de secagem natural da 

semente na lavoura, poderá ser secada imediatamente após a entrada 

da carga na UBS – Unidade de Beneficiamento com o uso de secadores 

de semente. 

Com relação à temperatura, a soja apresenta baixa capacidade de 

transferência de calor, assim, no momento em que a semente chega do 

campo com temperatura elevada, a redução natural desta temperatura 

no armazenamento é um processo muito lento podendo demorar entre 

60 a 90 dias para baixar de 28°C a 30°C para uma temperatura média de 

18°C a 20°C. 

A cooperativa adquiriu duas máquinas de resfriamento com 

capacidade de resfriar 240 toneladas de grãos por hora. Doze silos 

 A procedência e a qualidade das sementes 
utilizadas na formação da lavoura estão entre 

os cuidados de produção mais importantes.

 São fatores que levaram a Coopavel a investir 
no último ano em uma estrutura de alta 
tecnologia de máquinas e equipamentos 

de última geração para o resfriamento de 
sementes.

TRANSFERÊNCIA DE CALOR SENSÍVEL

MOVIMENTO DESCENDENTE

FLUXO
DE AR FRIO
A 10ºC

S E M E N T E
A  3 0 º  C

O caminho do crescimento

Faturamento
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resfriadores com capacidade de 30 toneladas cada um também foram 

comprados para melhorar toda a estrutura de beneficiamento de 

sementes.

Os investimentos contemplam uma melhoria na estrutura das moegas 

para recebimento das sementes dos campos de produção, ampliação da 

capacidade de secagem, agilizando o operacional interno, readequações 

necessárias nos equipamentos de beneficiamento de sementes e na 

estrutura de armazenamento reduzindo a temperatura interna dos 

barracões onde as sementes ficarão armazenadas da colheita até o 

próximo plantio. 

Na pesquisa ao lado, o trabalho avalia o comportamento de lotes das 

sementes submetidas a técnica de resfriamento por um período de 

até 210 dias, em comparação com lotes de sementes não resfriadas 

e comprovaram a eficiência da tecnologia na conservação do poder 

germinativo e do vigor das sementes durante todo o período de 

armazenagem, sem perder suas qualidades sanitárias e fisiológicas. 

O resultado concluiu que a qualidade entregue no campo quando 

associada com as boas práticas de manejo e de semeadura, a entrega a 

população de plantas adequada para a obtenção de altas produtividades 

nas lavouras.

TESTES GERMINAÇÃO VIGOR

Período (dias) 1 60 135 210 1 60 135 210

Resfriada 95 93 94 93 92 90 90 87

Ambiente 97 92 86 50 93 89 74 36

Fonte: PORTO, Alexandre, 2002. Tese de doutorado – UFPEL

A equipe que trabalha direto com a produção de sementes, faz o 

aperfeiçoamento através do curso de pós-graduação em parceria 

com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) e o SESCOOP. A 

qualificação destes profissionais como Especialistas em Produção 

e Armazenamento de Sementes, preparou os profissionais com um 

conteúdo para produção de sementes, as aulas foram divididas em 

teóricas e práticas ambas voltadas à produção. A UBS possui ainda uma 

estrutura moderna de tratamento industrial de sementes, com duas 

máquinas importadas com alta capacidade de rendimento, qualidade 

e uniformidade na distribuição dos princípios ativos aplicados, com 

dosagens precisas e de segurança para os técnicos envolvidos na 

atividade.

A Coopavel com essa novidade, disponibiliza aos produtores associados 

e seus clientes, pela segunda safra, a possibilidade de adição do 

“Inoculante Longa Vida” via tratamento industrial de sementes. 

Uma tecnologia aprovada e garantida pelo MAPA - Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por um período de 

armazenamento das sementes tratadas de até 43 dias em condições 

normais.  Uma opção de tecnologia inovadora, em que a Coopavel é 

pioneira na região, que leva facilidade, comodidade ao homem do 

campo, possibilita a abertura das embalagens e adição direta das 

sementes na semeadeira, o que reduz a necessidade de mão de obra 

na propriedade, dando agilidade na hora da semeadura e garante a 

qualidade do tratamento de sementes entregue. ∏ 

Além modernização nas estruturas físicas, 
a Coopavel investe na qualificação dos 

profissionais do Departamento Técnico e da 
Unidade de Beneficiamento de Sementes

Fonte: Revista Exame / www.coolseed.com.br

O processo de resfriamento artificial das sementes não 

altera a umidade do produto, não condensa água na sua 

superfície e não ocasiona estresse térmico. O método atua 

pela insuflação de ar frio (geralmente a 10ºC) em silos, onde 

a semente se encontra em repouso até a temperatura da 

massa de sementes atingir os valores desejados.

Quando a semente chega do campo com temperatura de 

aproximadamente a 30ºC, e é submetida ao resfriamento, 

vai cedendo calor sensível do seu interior para o seu 

entorno, para a extremidade, até entrar em equilíbrio 

com o ambiente. O calor cedido é expulso, por meio da 

movimentação do ar proveniente da ação do ventilador 

mecânico que insufla o ar resfriado. 

Com a implementação desta tecnologia, as sementes serão 

resfriadas imediatamente no recebimento dos campos 

de produção, em um segundo momento, após o término 

da colheita quando são realizados o beneficiamento e a 

padronização dos grãos, armazenadas a uma temperatura 

em média de 13°C a 15°C, reduz drasticamente a respiração, 

consome o mínimo de energia durante o período de 

armazenamento, o que garante altos índices de germinação 

e de vigor.

O resfriamento artificial

TRANSFERÊNCIA DE CALOR SENSÍVEL

MOVIMENTO DESCENDENTE

FLUXO
DE AR FRIO
A 10ºC

S E M E N T E
A  3 0 º  C
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Avicultores apostam no uso dos 
probióticos como uma ferramenta na 
nutrição de frangos de corte

A avicultura de corte do Brasil é uma das atividades agropecuárias 

com maior desenvolvimento nas últimas décadas, o objetivo é obter 

alta produtividade e com baixo custo. A tecnologia empregada neste 

setor, busca otimizar a produção de alimentos cada vez mais seguros e 

saudáveis para o consumo humano.

Com esse intuito, a utilização de antibióticos tem sido cada vez mais 

questionada, tanto que em 2006, a Comunidade Européia proibiu a 

utilização de antibióticos como promotores de crescimento. Segundo 

pesquisadores, o uso irracional destes produtos por diversos anos faz 

com que ocorra a seleção de microorganismos resistentes. 

A resistência antimicrobiana é um problema com graves implicações 

clínicas, pois novos agentes antimicrobianos devem ser desenvolvidos, 

são mais caros e muitas vezes mais tóxicos que os utilizados 

anteriormente nos tratamentos das infecções.

Outra grande preocupação, é que as bactérias resistentes em animais 

de produção possam contribuir para a resistência aos antibióticos em 

humanos.

Estas restrições por parte dos importadores e os impactos destas 

alterações no custo de produção, têm levado os nutricionistas a 

pesquisarem alternativas que auxiliem na melhoria do desempenho dos 

animais, mas que não causem prejuízo para o animal e para o homem.

Neste contexto, as pesquisas passaram a ter um novo enfoque visando 

desenvolver alternativas, onde os seus mecanismos de ação teriam 

que ser no sentido da não eliminação de biotas e o consequente 

aparecimento de resistência, mas sim na ação competitiva, isto 

é, favorecer a multiplicação de microorganismos que produzam 

substâncias antimicrobianas capazes de aderirem à mucosa intestinal 

e impedir a fixação de bactérias enteropatogênicas, ou seja, bactérias 

capazes de causar doenças.

Os microorganismos capazes de se multiplicarem e de se adaptarem 

rapidamente ao meio intestinal, da maioria dos animais e deprimir a 

proliferação daqueles considerados indesejáveis, são os pertencentes 

ao grupo dos probióticos, já os agentes favorecedores à instalação dos 

probióticos no meio intestinal são os prebióticos. 

A eficácia da terapia biótica: probióticos e prebióticos, é reconhecida 

bem como a importância dela como ferramenta médica para o 

tratamento de enfermidades digestivas. Os probióticos, compostos a 

base de microorganismos vivos isolados da própria biota dos animais 

e os prebióticos isolados, geralmente, a partir de oligossacarídeos, têm 

sido indicados como alternativas que auxiliam na proliferação destas 

O grande desafio na área de produção animal, 
tem sido a busca de alternativas para se reduzir 

o uso de antimicrobianos como promotores de 
crescimento em rações, uma vez que grande 

parte dos frangos produzido no Brasil tem como 
mercado a comunidade Européia.

Texto: Thalys Eduardo Noro Vargas 

Médico Veterinário  - CRMV- Pr – 12.770

biotas e no equilíbrio do meio intestinal do hospedeiro, favorecendo o 

seu desempenho produtivo.

Os principais modos de ação dos probióticos são: aderência aos sítios 

de ligação do epitélio intestinal competindo com outras bactérias 

patogênicas, antagonismo direto através da produção de substâncias 

bactericidas, estimulo ao sistema imune, facilitação da digestão e 

absorção de nutrientes, supressão da produção de amônia que pode ser 

tóxica para células intestinais e a neutralização de enterotoxinas. 

Dentre os principais microrganismos utilizados como probióticos, 

os gêneros Lactobacillus, Bifidobacteriumm Enterococcus, Bacillus e 

leveduras, são os que têm sido mais estudados.

Segundo vários pesquisadores, para que se possa ter uma boa eficiência 

na utilização dos probióticos, os mesmos devem ser usados já nos 

primeiros dias de vida das aves, para que ocorra a exclusão competitiva, 

a fim de beneficiar o equilíbrio entre os microrganismos benéficos, 

obtendo melhores resultados.  

 

Embora existam vários estudos que mostram seus benefícios como 

aditivos na alimentação animal, ainda há certa resistência por parte do 

setor industrial avícola em sua utilização. Diversos trabalhos têm sido 

publicados sobre o uso de bactérias na produção de diferentes espécies 

de animais, assim como é crescente a gama de produtos que têm sido 

disponibilizados para este setor do mercado. ∏
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A utilização de probióticos na avicultura de 
corte pode proporcionar melhor conversão 

alimentar, maior ganho de peso, melhor 
rendimento de carcaça.
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No Paraná especificamente na região Oeste do estado, o índice de 

vacinação contra Brucelose dos bovinos está abaixo do ideal para que 

alcance a erradicação da doença. 

Segundo a ADAPAR – Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, os 

índices da Brucelose são baixos: 4,1% das propriedades e 1,73% dos 

animais estão contaminados, com o objetivo de zerar os índices, através 

de um programa estadual de contenção e erradicação da doença, a 

secretaria do estado trabalha na conscientização dos pecuaristas para 

vacinarem o seu rebanho.

O Programa visa controlar, para conseguir a erradicação nos bovinos 

e outros animais com interesse econômico, o que pode aumentar a 

oferta de produtos de baixo risco para a saúde pública. Os pecuaristas 

também estão recebendo informações de prevenção e controle da 

brucelose, da tuberculose, do cuidado com o saneamento dos rebanhos, 

do controle da distribuição dos antígenos, alérgenos que são utilizados 

no diagnóstico das duas patologias, vacinação das bezerras contra 

brucelose, como controlar a comercialização e o uso das vacinas, 

cadastramento do Médicos Veterinários para vacinar os animais e a 

certificação das propriedades como livres ou monitoradas da Brucelose 

e da Tuberculose. 

Para a Coordenadora do Programa Estadual de Contenção e 

Erradicação de Brucelose e Tuberculose da Adapar, Mariza Koloda, a 

única maneira de acabar com a doença no estado é através da vacinação 

de 100% dos rebanhos. 

O estado do Paraná busca 
erradicação da Brucelose bovina

“No Paraná este ano, o índice está em 48% dos 
animais, já Cascavel (Oeste do estado) está com 
números baixos de rebanho vacinado, apenas 

37% e até dezembro de 2016 deve chegar no 
máximo a 60%. Por isso, os produtores precisam 
se conscientizar que a vacinação é obrigatória 

e que caso não a façam, serão autuados pelo 
órgão responsável”, explicou Mariza.

Texto: Claudia Daiane Reinke

A Brucelose, também é chamada de mal de bang, febre de malta ou 

aborto infeccioso, é uma doença transmitida do animal para o ser 

humano, perdas econômicas consideráveis podem acontecer no 

rebanho bovino, pelo diagnostico de Brucelose. A infecção do animal 

por essa bactéria geralmente acontece por via oral ou aerógena, uma 

das principais formas de contaminação ocorre no pós-parto dos 

animais quando a bactéria se espalha pelo ar, além de cheirar, lamber o 

bezerro após o nascimento também é uma forma de contagio.  

Alguns sinais clínicos o produtor pode observar quando os animais são 

infectados estão relacionados com problemas reprodutivos como: nas 

fêmeas podem ocorrer aborto no terço final da gestação, natimortos, 

nascimentos de bezerros fracos, corrimentos vaginais, retenção 

de placenta e infertilidade que pode ser temporária ou até mesmo 

permanente. Nos machos pode causar infecção nos testículos, o que 

pode levar à infertilidade pela baixa quantidade de espermas, ainda 

podem ter lesões nas glândulas mamárias e lesões nas articulações 

como bursite e artrite. 

Esses sinais podem auxiliar o produtor a identificar, mas é necessário 

realizar o diagnóstico bacteriológico ou sorológico, realizado através de 

provas de aglutinação de soro sanguíneo, que vão auxiliar para detectar 

os anticorpos no leite, no soro e no plasma seminal. Um animal livre de 

Brucelose deve ter um teste de soro de aglutinação negativo.          

 

Na região oeste o Programa Oeste em Desenvolvimento vai reforçar a 

campanha e definiram ações para auxiliar o estado em conscientizar e 

esclarecer os produtores rurais. Segundo o presidente do POD, Mário 

Costenaro, durante o 2º Fórum do Oeste em Desenvolvimento, as 

atividades foram definidas. Para que as vendas aumentem em 65% o 

Programa está engajado com a secretaria do estado e dos municípios 

para lutar pelo status “Estado livre de aftosa sem vacinação”. A região 

Oeste é fundamental para essa conquista pelo volume do seu rebanho, 

onde 50% dos bovinos, 25% do leite e 30% do plantel de aves do Paraná 

são produzidos na região oeste do estado. Com foco em atingir o 

objetivo, no dia 1º de setembro, acontece em Cascavel o 1º Encontro da 

Sanidade Agropecuária das Cadeias Produtivas de Proteína Animal 

do Oeste do Paraná, na Fundação para o Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico (Fundetec), conforme explicação do Presidente do 

Programa Oeste em Desenvolvimento, será neste encontro que o grupo 

vai dar o primeiro passo para buscar a conquista desse status. ∏ 

A incidência de transmissão através 
da inseminação artificial é grande, já 
que o sêmen contaminado é colocado 
direto no útero da vaca sem nenhuma 
barreira, neste momento o agente entra 
na corrente sanguínea transportado para 
os tecidos e órgãos do corpo do animal, 
multiplicando-se rapidamente.

o percurso da doença depende do estágio 
fisiológico do animal, quando ainda não 
estão no período da puberdade, são 
mais resistentes à infecção. Quando o 
animal não está no período gestacional, 
a bactéria ataca os tecidos linfoides e as 
glândulas mamárias. Quando o animal 
entra no período gestacional, a B. 
abortus, migra para o útero onde provoca 
o aborto espontâneo, que ocorre na 
primeira gestão após a infecção, menos 
frequente na segunda e rara na terceira 
gestação.

Além do Programa para erradicação da 
Brucelose o Paraná luta para conquistar até 
2017 o status de “Estado livre de aftosa sem 

vacinação”. 

Porém o controle sanitário para prevenir 
a doença deve ser ainda mais rígido, algo 

que também é exigido pelos mercados 
internacionais, o que por consequência acaba 

valorizando o preço de mercado da carne bovina 
brasileira.

Fonte: Adapar
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2016

Convite

“OS MELHORES TRIGOS DO CONTINENTE  TÊM A NOSSA GENÉTICA”

DIA 31 
DE AGOSTO
QUARTA-FEIRA
- 13H30MIN  INTERNO 

   DETEC /COOPAVEL

- 15H COOPERADOS COOPAVEL

LOCAL:

ESPIGÃO AZUL
CASCAVEL/PRO trigo é uma cultura que precisa de nitrogênio em quantidades e 

épocas adequadas para garantir boas produtividades e melhoria na 

qualidade do grão. O nitrogênio tem forte influência no rendimento 

das culturas de inverno. É importante lembrar que a base do melhor 

desempenho da adubação nitrogenada não é só a quantidade do adubo 

que será aplicado, mas o período da aplicação deve ser observado. A 

adubação nitrogenada do trigo tem maior eficiência se for parcelada, 

onde é aplicada parte na semeadura e o restante em cobertura. O 

rendimento da planta pode ser observado nas seguintes situações:

 + No número de espigas;

 + No tamanho da espiga;

 + No número de grãos;

 + No peso do grão.  

Portanto a época que se aplica o nitrogênio será determinante e vai 

refletir totalmente no aumento da produção de grãos.

Na semeadura de trigo no Paraná, o produtor tem aplicado, em média, 

de 15 e 20 quilos de nitrogênio por hectare no sulco de semeadura. 

O restante da aplicação é realizado, a lanço, geralmente, na fase de 

perfilhamento da planta.

A quantidade de fertilizante nitrogenado aplicada em cobertura é 

variável, em função do teor de matéria orgânica do solo, da cultura 

que estava anteriormente no solo e da expectativa de rendimento de 

grãos. A adubação de cobertura, quando feita na fase de perfilhamento, 

estimula o desenvolvimento vegetativo, bem como a formação das 

espigas.

O primeiro passo para fazer indicação de adubação nitrogenada em 

trigo é identificar a cultura anterior, se era soja ou milho. Nos casos 

do cultivo de trigo em sucessão à soja, o ideal é aplicar, na semeadura, 

entre 10 e 30 Kg de Nitrogênio por hectare e entre 30 e 60 Kg de “N”, 

na cobertura. Se o produtor cultivou milho antes do trigo, o ideal é 

aumentar a quantidade de nitrogênio recomendado, utilizando de 25 

a 50 Kg de “N” na semeadura e entre 30 e 90 Kg de “N” por hectare, na 

cobertura. Nos casos em que a cultura anterior era milho a quantidade 

é maior em razão dos microrganismos necessitarem de mais nitrogênio 

para decompor a palhada do milho, do que no de soja.

No mercado brasileiro, os dois principais adubos nitrogenados 

disponíveis aos agricultores são a Ureia, que contem 45% de Nitrogênio 

e o Sulfato de Amônio com 20% de Nitrogênio. Quando se analisa 

a viabilidade econômica, principalmente em função dos custos, o 

produtor costuma optar pela adubação com a ureia. 

Porém, o manejo da ureia requer maiores cuidados, porque este 

fertilizante pode apresentar perdas elevadas por volatização de 

amônia. Assim, para aumentar a eficiência durante o uso da ureia é 

importante que chova logo na sequência pois o fertilizante precisa 

ser dissolvido para ser incorporado ao solo rapidamente. Outro 

fator importante é realizar a adubação no fim do dia para reduzir a 

volatização da amônia.

Durante o plantio de trigo, com o objetivo de mostrar os efeitos da 

adubação de cobertura com ureia, o Departamento Técnico da Coopavel 

da filial de Cascavel, realizou um trabalho a campo com diferentes 

doses de ureia para demonstrar os efeitos, fazer uma avaliação, da 

diferença e de produtividade entre os tratamentos. No experimento 

foram empregadas três dosagens de nitrogênio e em mais uma parcela 

que chamamos de testemunha, foram feitas três repetições, conforme o 

quadro a seguir. ∏

Utilização de Nitrogênio na plantação de 
trigo reflete no rendimento do grão
Texto: Gustavo Wolf  e Claudia Daiane Reinke

45kg
N/ha

65kg
N/ha

85kg
N/ha

Testemunha
45kg
N/ha

65kg
N/ha

85kg
N/ha

45kg
N/ha

65kg
N/ha

85kg
N/ha

Fonte: Departamento de Plantas de Lavoura da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul
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O protagonismo 
do produtor e uma 
nova legislação
A cadeia produtiva da avicultura brasileira celebra neste mês uma data 

bastante especial, dia 28 de agosto é Dia do Avicultor, o profissional que 

é a base da produção nacional de carne de frangos e de ovos do Brasil.

Quem conhece nosso setor sabe bem que o produtor avícola exerce 

um papel que vai muito além do agronegócio nacional.  Os números 

falam por si:  são mais de 13 milhões de toneladas de carne de frango 

produzidas anualmente, gerando um PIB de R$ 51 bilhões, mais de US$ 

7 bilhões em exportações, auxiliando na segurança alimentar de cerca 

de 160 países – inclusive o Brasil, onde a carne de frango é a proteína 

mais consumida, com 43 kg per capita/ano.

Neste contexto, o avicultor é, em essência, um empreendedor. Sua 

importância, no entanto, vai muito além da propriedade rural: ele é 

um protagonista no sucesso da avicultura brasileira, como uma das 

principais garantidoras de segurança alimentar no país.

Graças a dedicação do produtor e a esta parceria de sucesso, 

alcançamos patamares produtivos que nos colocaram entre as cadeias 

de proteína animal mais avançadas do mundo. Há de se ressaltar, 

ainda, o papel social empregado pelo avicultor, cuja produção é um dos 

motores do desenvolvimento no interior do país. 

O modelo avícola brasileiro – baseado na parceria entre produtores 

e agroindústrias – é referência internacional em produtividade, 

qualidade, sanidade e sustentabilidade. Empregado há mais de cinco 

décadas pelo setor produtivo (implantado inicialmente no estado de 

Santa Catarina), o sistema de produção em integração é um dos grandes 

responsáveis pelo padrão de excelência e de qualidade alcançados pelo 

Brasil.  Mais de 90% de nosso sistema produtivo é em integração. Graças 

a este sistema, a cadeia produtiva ganhou competitividade, atingimos 

padronização e ampliamos nossa participação internacional, chegando 

a liderança mundial nos embarques de carne de frango.

Pelo valor desta relação – tão fundamental ao agronegócio brasileiro 

– é que todos os elos envolvidos, entre produtores, agroindústrias, 

autoridades e lideranças setoriais comemoraram a recente publicação 

da Lei 13.288, a Lei de Integração, que estabelece diretrizes nas relações 

entre agroindústrias e produtores integrados.

A Lei nasceu do PL 6459 de 2013, de autoria da Senadora Ana Amélia 

Lemos, relatado na Câmara pelo Deputado Valdir Colatto e no Senado 

por Dário Berger.  

Sancionada pelo presidente em exercício, Michel Temer, a nova 

legislação atende às demandas das cadeias produtivas e confere 

mais segurança jurídica nas relações entre produtores integrados e 

empresas.

 Construída com o envolvimento de representantes das indústrias, 

dos produtores e de lideranças políticas, a nova Lei, como um marco 

legal, torna mais claro o papel de cada elo da relação de integração, 

estabelecendo obrigações e responsabilidades entre as partes 

envolvidas.

 Dentre os avanços obtidos com a nova legislação está a constituição 

de fóruns e comissões paritários, criados com o objetivo de garantir 

equidade e transparência nas negociações entre empresas e produtores.

 Uma dessas estruturas é o Fórum Nacional de Integração (Foniagro), 

que define diretrizes para o acompanhamento das relações em 

âmbito nacional.  Há também as Comissões para Acompanhamento, 

Desenvolvimento e Conciliação da Integração (Cadecs), constituídas 

para assegurar um espaço paritário, de âmbito regional, de discussão 

entre Integrado e Integradora.  

Embora o PL seja de 2013, a legislação era um anseio de quase 

uma década de discussões. A nova legislação dará mais segurança 

jurídica para a relação entre produtores integrados e agroindústrias 

integradoras, com estruturas consolidadas como as Cadecs e o 

Foniagro, que são instrumentos para a equalização de questões 

levantadas por cada parte envolvida na integração.

Com mais segurança jurídica, a avicultura seguirá mais sólida como 

uma atividade geradora e distribuidora de emprego e renda.  O 

avicultor, neste contexto, manterá seu papel primordial, produzindo 

proteínas da mais alta qualidade, gerando recursos que ajudam a girar 

a economia de pequenos municípios das várias regiões do Brasil.  Por 

isto, este dia 28 de agosto deverá ser celebrado não somente pelo que 

representa o Avicultor para o país, mas também por esta importante 

conquista, a Lei de Integração, que foi consolidada no ano de 2016.  ∏

Por Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura e presidente-

executivo da ABPA.

A Sancor Seguros conta com um portfólio 
de produtos desenvolvidos para dar mais 
segurança as propriedades e produções 
rurais, e tranquilidade ao homem do 
campo
Sua história de 70 anos, protegendo 

patrimônios e vidas na América Latina, teve 

início no Brasil na cidade de Maringá-PR, 

onde a Sancor Seguros fixou sua sede. Hoje 

conta com mais três escritórios dentro do 

estado, nas cidades de Curitiba, Londrina e 

Cascavel. Dando continuidade ao seu processo 

de crescimento no território brasileiro, 

expandiu sua cobertura geográfica através de 

filiais em: Blumenau - SC, Porto Alegre - RS. 

Em setembro de 2016 irá inaugurar sua 

primeira unidade no estado de Minas Gerais, 

na cidade de Uberlândia. De lá poderá dar 

toda assistência necessária ao Triângulo 

Mineiro, sempre primando pela excelência 

na prestação do serviço e cumprimento dos 

compromissos selados na contratação de suas 

apólices.

Confira alguns depoimentos de Cooperados 

da Coopavel que tiveram suas produções e 

propriedades seguradas pela Sancor Seguros:

 Velmir Francisco Valente – Braganey-PR

“Se não fosse pelo seguro, tinha quebrado. ”

O Sr. Velmir, de 57 anos, sempre tirou o 

sustento dele e de sua família da terra onde 

nasceu e cresceu. Nos 70 alqueires que cultiva 

soja, milho, trigo ele deposita seu trabalho 

todos dias. E desde 2013 confia à Sancor 

Seguros a proteção contra imprevistos da sua 

produção.

Em 2015, em função de adversidades 

climáticas, o Sr. Velmir precisou acionar a 

Sancor Seguros pela apólice da lavoura de 

soja.

Segundo o Sr. Valente o atendimento foi 

muito bom, nota 10. Tanto do corretor, 

quanto do perito que veio avaliar a lavoura 

na propriedade. “É um favor que eles fazem 

para o produtor de fazer o seguro, se não 

fosse pelo seguro, eu tinha quebrado, não 

teria como pagar a despesa do plantio. Hoje o 

produtor não pode comprar nem mesmo uma 

enxada sem fazer seguro, por isso acredito 

que o governo deveria olhar com mais carinho 

para o produtor rural. Se o Brasil ainda está 

sobrevivendo a crise é pela força do agricultor, 

pela força do agronegócio”, afirmou Valente.  

Mario Weber – Campo Bonito-PR 

“É um alivio quando vemos uma tempestade e 

saber que temos seguro.”

O Sr. Mario Weber é produtor rural, trabalha 

na propriedade desde os sete anos de idade. 

Associado da Coopavel, tem sua produção 

protegida pela Sancor Seguros há cinco safras. 

Segundo o Sr. Mario ele faz seguro para não 

precisar, mas se precisar está garantido. 

Ele conta que em 2014 utilizou o Seguro de 

Trigo, em função de chuva de granizo. E, em 

2015, novamente teve 100% de sua lavoura 

de soja indenizada, que foi perdida devido a 

intempéries climáticas.  

“Não dá de forma nenhuma para ficar sem 

seguro, no plantio da safra 2015/2016, de 

soja, utilizei novamente e tive 100% do valor 

investido de volta. O seguro é uma garantia 

para nós produtores que garantimos pelo 

menos o custo da lavoura. É nesse sentido 

que contrato o seguro, pois temos um custo 

alto para perder todo o investimento com 

as intemperes do tempo, com o clima. É 

muito importante, é sempre bom, é um 

alivio quando vemos uma tempestade e 

saber que temos seguro, saber que mesmo 

se perder a lavoura, com tudo segurado, vai 

conseguir cumprir com os compromissos e 

dar o sustento para a família”, afirmou Mario 

Weber.

Sobre o Grupo Sancor Seguros

Criando em 1945, em Sunchales, província 

de Santa Fé, Capital do Cooperativismo da 

Argentina, expandiu-se pela América levando 

a experiência e os valores que a consagraram 

como a maior e mais importante Grupo 

Segurador daquele país.  Com escritórios 

espalhados pela Argentina, Paraguai, Uruguai, 

Estados Unidos e Brasil, o grupo engloba 

10 empresas, entre seguradora de riscos do 

trabalho, de medicina privada, resseguradora, 

Centro de Inovação Empresarial e Social, 

dentre outras. Possui 2.500 funcionários, 

5.400 corretores, 480 corretoras associadas, 

50 escritórios próprios e mais de 3 milhões 

de segurados. No Brasil, atuando desde de 

2013, possui escritórios em Maringá, Curitiba, 

Londrina, Cascavel (PR), Blumenau (SC) e 

Porto Alegre (RS). Em 2016 pretende estender 

a sua atuação para outras regiões do Brasil.
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Em relação as doenças temos o Exorilum 

Turcicum, o Complexo de Mancha Branca e as 

Diplodias. Também temos uma nova doença 

que é a Mancha Ocular (Kabactiela Zea).

RC - Como o produtor deve agir diante dessas 

novas pragas e/ou doenças? 

JV- O Produtor deve sempre agir de maneira 

preventiva para a proteção da plantas. 

Principalmente com tratamento de sementes 

com ativos químicos que já protejam as 

plântulas de milho recém emergidas.Durante 

o ciclo da cultura, o produtor deve seguir 

um programa de pulverizações para dar 

continuidade na proteção das plantas até a 

fase de enchimento dos grãos. 

 

RC - A lagarta-do-cartucho é uma 

das principais causas da redução de 

produtividade? Quais são as regiões 

brasileiras mais afetadas por essas pragas? 

Existe registro de grandes perdas das 

lavouras? 

JV- Por algumas safras, em função da 

utilização de vários eventos transgênicos nos 

híbridos, o controle dessa importante praga 

de cultura, deixou de ser preocupação. 

Porém, nesta ultima safra, o produtor 

acreditou que a maioria desses eventos 

transgênicos, fossem manter a sua proteção 

contra essa terrível praga e isso não 

aconteceu.  

Todas as regiões que plantam milho no Brasil, 

sofreram muito com o ataque dessa lagarta. 

 

RC - Quais são as formas de controle mais 

eficientes? 

JV- Utilizar ativos químicos no tratamento 

de sementes para dar um controle inicial, 

assim que as plântulas emergirem, monitorar 

o início da incidência das raspadinhas 

realizadas pelas lagartas recém nascidas. 

Utilizar a escala de Davis para tomar a 

decisão, a fim de dar o início das pulverizações 

via barra, com inseticidas registrados e 

autorizados pela secretaria estadual da 

agricultura do Paraná. 

 

 

RC - É possível fazer uma prevenção deste 

ataque? De que maneira? 

JV- Como é uma praga de suma importância 

e que nesta última safra trouxe tantos 

transtornos aos produtores e consultores 

de campo, tem que haver estratégicas como 

utilizar inseticidas eficientes associados aos 

herbicidas na dessecação das ervas daninhas 

existentes antes da implantação da lavoura 

de milho. 

 

RC - Quais são as principais características 

que demonstram que a lavoura foi atacada por 

determinada praga? 

JV- As Lagartas da espécie Spodoptera 

Frugiperda, podem estar na palhada da 

cultura anterior, e portanto, assim que as 

plantas de milho emergem, podem cortar as 

plântulas com a sua mandíbula poderosa. 

Quando as plantas estão em desenvolvimento, 

as mariposas ovopositam, esse ovos eclodem, 

e as lagartinhas iniciam as raspagem nas 

folhas mais novas, e como consequência 

destroem a área foliar das plantas e se alojam 

no cartucho sempre destruindo as folhas que 

são responsáveis pelo desenvolvimento das 

plantas. 

 

RC - Qual seria a melhor forma do produtor 

diminuir as ocorrências das pragas? 

JV- É se conscientizar de que as pragas estão 

no sistema e que vem de uma cultura para 

outra. Realizar inspeções nos restos culturais 

( palhadas ) para se identificar quais espécies 

se encontram, antes de se implementar a 

próxima cultura. 

 

RC -Caso a praga seja detectada precocemente 

qual a técnica mais efetiva? 

JV- Realizar a utilização de inseticidas na 

dessecação. Se houver ervas daninhas com 

tecido verde, pulverizar com inseticidas 

fisiológicos. Se for identificado só resíduos 

de culturas secas, pulverizar com inseticidas 

carbamatos de choque. 

RC - Como o clima pode interferir na 

ocorrência de pragas e/ou doenças na cultura 

do milho? 

JV- Sempre as condições climáticas 

interferem, tanto para o maior 

desenvolvimento das pragas (clima quente 

e seco), quanto no maior desenvolvimento 

do complexo de doenças (clima extremante 

úmido). 

 

RC - RC - Qual o principal limitante da 

produtividade da cultura do milho? 

JV- Não necessariamente. As pragas têm 

como se proteger em relação ao frio rigoroso. 

Exemplo dos percevejos, que acumulam 

gordura no seu organismo para hibernar 

nas bordaduras das lavouras em reservas de 

matas, moitas de bambus, etc. 

 

RC - Qual a importância para o produtor rural, 

ter um engenheiro agrônomo acompanhando 

suas lavouras? 

JV- A Agricultura moderna, precisa de um 

ótimo planejamento, se possível, realizado 

pelo produtor conjuntamente com um 

profissional capacitado e atualizado 

como o engenheiro agrônomo. Todas as 

práticas de manejo, devem ser orientadas e 

acompanhadas pelo engenheiro agrônomo. 

 

RC - Como a agricultura de precisão pode 

contribuir com o aumento da produtividade? 

JV- Esta tecnologia permite nos orientar, a 

eliminar as imperfeições das manchas de 

solo para cada gleba a ser cultivada. São 

retiradas inúmeras amostragens no perfil do 

solo, para nos orientar quais os corretivos e 

condicionadores de solo, podemos utilizar 

para corrigir e equilibrar a química do solo. 

 

RC - Na sua opinião qual o contexto da 

Safra 2016/2017 se comparada as dos anos 

anteriores? 

JV- Para a próxima safra, os produtores têm 

que se conscientizar de fazer o seu melhor e 

dar o máximo, em capricho e determinação.

Será uma safra com condições de preços dos 

grãos extremamente remuneradores, porém 

não podemos errar em conceitos básicos. 

 

RC -Quais são os desafios que os produtores 

devem enfrentar em um futuro próximo? 

JV- Sustentabilidade do sistema produtivo, 

buscando respeitar as leis ambientais, para 

produzir mais e melhor. ∏

Revista Coopavel - O que o Produtor precisa saber para atingir maior 

produtividade? Existe alguma estratégia para ser indicada? 

Jorge Verde- A cultura do milho vem despertando maior atenção 

por parte dos Cooperados da Coopavel, pois contribui muito 

para a sustentabilidade do sistema produtivo, trazendo uma boa 

rentabilidade. 

Uma estratégia indispensável é o planejamento de todos os fatores 

ligados à implantação da lavoura. Uma excelente programação facilita 

para se por em prática, todos os manejos a serem realizados, sempre no 

melhor momento.

RC - É importante o produtor estar atualizado sobre os novos híbridos e 

tecnologias existentes no mercado? Por quê? 

JV- Sim, com atualização constante de novas tecnologias com novos 

híbridos que os produtores vão tendo contato com informações 

atualizadas que geram ótimos resultados, com isso facilita as tomadas 

de decisões por todos os envolvidos no planejamento à ser realizado. 

RC - Existem novas pragas e/ou doenças entrando na lavoura de milho? 

Quais as mais temidas e prejudiciais? Dê que forma interfere na 

produtividade? 

JV- As Pragas mais temidas no meu entendimento, são o Percevejo 

Barriga Verde e as Lagartas da espécie Spodopteras. Existe uma nova 

praga que é a Cigarrinha do Milho (Dalbulus Maydes). 

O Consultor 
AgroEspecialista 
Jorge Verde, 
dá dicas de 
estratégias para 
o aumento da 
produtividade 
e combate de 
novas pragas 
e doenças nas 
lavouras.

Entrevista: Cláudia Daiane Reinke

Jorge Verde é engenheiro agrônomo 
graduado pela Faculdade manoel Carlos 
gonçalves/ Espírito Santo do Pinhal, São 
Paulo. Tem mais de 20 anos de trabalho em 
vendas e assistência técnica a campo, tra-
balhando em grandes empresas de defen-
sivos agrícolas e sementes. é produtor rural 
irrigante no triângulo mineiro, onde produz 
milho, soja, feijão e trigo. Jorge é especial-
ista na cultura do milho, presta consultoria 
técnica para grandes grupos de produtores 
rurais.

Qual o principal limitante 
da produtividade da 
cultura do milho? 
 
A época de plantio 
tem sido o fator 
mais limitante para 
alcançarmos bons índices 
de produtividade. Temos 
que respeitar a época 
mais indicada, para 
podermos aproveitar 
as melhores condições 
climáticas de densidade 
pluviométrica e 
luminosidade. 
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A filial da Coopavel de Espigão Azul, realizou um Ciclo de Dias de 

Campo, nas propriedades de produtores associados. 

O projeto foi uma iniciativa do departamento técnico da Coopavel em 

parceria com algumas empresas de sementes parceiras. 

O primeiro dia foi na propriedade do associado, Sr. Valmir Dalgalo, lá 

a Dow Seeds apresentou três variedades de híbridos do seu portfólio 

para o milho Segunda Safra na região: o 2B 210 PW, 2B 346 PW e o 

lançamento 2B 401 PW. 

Na sequência foi a vez do associado Sr. Francisco Salvatti, receber a 

empresa Dekalb para apresentar os seus três principais híbridos do 

Milho Segunda Safra: DKB 290 Pro3, DKB 330 Pro2 e o lançamento DKB 

230 Pro3.

O terceiro encontro foi com o associado Sr. Valter Dalgalo, onde a Riber 

KWS apresentou os seus híbridos RB 9110Pro2 e o RB 9006 Pro2.

E o encerramento foi realizado com a Syngenta Seeds que apresentou o 

seu novo híbrido Suprema Viptera e o Fórmula Viptera, que compõe o 

Programa GRANOTOP de qualidade de grãos junto a Cooperativa.

É a Coopavel junto as empresas parceiras trazendo tecnologia e 

conhecimento aos seus associados, auxiliando nas escolhas do 

planejamento das próximas safras. 

A filial da Coopavel de Espigão Azul, realizou 

um Ciclo de Dias de Campo, nas propriedades 

de produtores associados. 

O projeto foi uma iniciativa do departamento 

técnico da Coopavel em parceria com algumas 

empresas de sementes parceiras. 

O primeiro dia foi na propriedade do 

associado, Sr. Valmir Dalgalo, lá a Dow Seeds 

apresentou três variedades de híbridos do 

seu portfólio para o milho Segunda Safra na 

região: o 2B 210 PW, 2B 346 PW e o lançamento 

2B 401 PW. 

Na sequência foi a vez do associado Sr. 

Francisco Salvatti, receber a empresa Dekalb 

para apresentar os seus três principais 

híbridos do Milho Segunda Safra: DKB 290 

Pro3, DKB 330 Pro2 e o lançamento DKB 230 

Pro3.

O terceiro encontro foi com o associado Sr. 

Valter Dalgalo, onde a Riber KWS apresentou 

os seus híbridos RB 9110Pro2 e o RB 9006 

Pro2.

E o encerramento foi realizado com a 

Syngenta Seeds que apresentou o seu novo 

híbrido Suprema Viptera e o Fórmula Viptera, 

que compõe o Programa GRANOTOP de 

qualidade de grãos junto a Cooperativa.

É a Coopavel junto as empresas parceiras 

trazendo tecnologia e conhecimento aos 

seus associados, auxiliando nas escolhas do 

planejamento das próximas safras. 

Diretores da Coopavel participam do Show Pecuário 

Coopavel
Filial Espigão Azul

Dê um xeque-mate na  
ferrugem. Use AtivumTMEC.

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. 
Incluir outros métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: AtivumTMEC nº 5916.

• Múltiplo no controle: lavoura limpa, sem ferrugem e importantes doenças.

• Múltiplo na aplicação: efetivo nas diferentes fases da cultura. 

• Múltiplo no ingrediente ativo: ideal para o manejo de resistência.

 0800 0192 500
     facebook.com/BASF.AgroBrasil
www.agro.basf.com.br

BAS-0036-16BG_An-JN-Coamo-Ativum-21x27,5cm-af.indd   1 8/10/16   11:59 AM
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Coopavel | Filial São Sebastião 
 

A filial da Coopavel de São Sebastião, desenvolveu uma ação de 

conscientização ambiental na escola do município.

A diretoria da escola Municipal do Campo Castelo Branco juntamente 

com os alunos, receberam a equipe da Coopavel para um trabalho com 

as crianças. Os alunos assistiram uma palestra sobre a importância 

da preservação do meio ambiente e depois a explicação de qual a 

forma correta do plantio de uma árvore. Através de uma parceria entre 

a Coopavel e o IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a engenheira 

agrônoma da Coopavel, Edinéia Ballan, fez a entrega para cada um dos 

alunos, de uma muda de árvore para que eles mesmos praticassem o 

que aprenderam durante a palestra.

“É essencial, uma maneira de mostrar para eles, como funcionam as 

coisas fora da sala de aula. É algo que vai ficar na história, vai ficar 

gravado na memória deles. Nós falamos durante as aulas, diariamente 

trabalhamos ações de preservação do meio ambiente, mas quando 

eles saem para a prática é outra experiência, é outra coisa”, afirmou a 

Diretora da Escola Municipal do Campo Castelo Branco, Roseli Avelino 

Leôncio.

O pequeno Alex de sete anos, apreendeu em casa a lição de preservar, 

ele conta que a mãe Adineia, ensinou ele e aos irmãos separar o que 

lixo e o que é possível de ser reciclado. “É muito legal cuidar do meio 

ambiente, quando vejo um papel de bala ou qualquer outro lixo no chão, 

eu junto e jogo no lugar certo”, explicou o Alex de Oliveira de Jesus.

Para o agrônomo, Vinicius Tavares da Silva, foi uma grande alegria 

poder participar desse momento. “Foi meu primeiro trabalho social 

dentro da Coopavel, ajudou para que eu me inspire para outras 

atividades do gênero, fico feliz em poder contribuir com a comunidade 

e com o Meio Ambiente”, enfatizou Vinicius.

Já o gerente da filial de São Sebastião, Carlos Adriano Paludo, por estar 

a pouco tempo na região, foi importante para criar um entrosamento 

com a comunidade. “Gostei de participar com a escola, um passo 

importante para divulgação dessas ações de conscientização e 

preservação do meio ambiente, mostrando que a Coopavel está 

preocupada com o futuro da comunidade onde está inserida”, destacou 

Paludo.

O plantio das árvores foi realizado na propriedade da família Golin, 

que gentilmente cedeu o local para que as crianças pudessem plantar 

mudas. A produtora Nedir Golin, destacou a importância de ações como 

essa para que as crianças apreendam desde cedo a preservar o meio 

ambiente. “Só de ver eles contentes é uma grande alegria para mim. 

É algo diferente, é muito bom, deixo a nossa propriedade sempre às 

ordens para quando quiserem”, disse Nedir.

Vamos cuidar do planeta!

“Uma longa caminhada começa com o primeiro passo.”  

Lao Tsé

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.06.2016 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo / dISCRImInAÇão
VAloRES Em 

REAIS
CÓdIgo / dISCRImInAÇão

VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo CIRCUlAnTE E REAl. A longo PRAZo   182.265.740,51 
4.0.0.00.0    PASSIVo CIRCUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

  127.255.212,97 

1.1.0.00.0   dISPonIBIlIdAdE   2.663.231,41 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS   93.655.196,53 

                              110 -   disponibilidade   2.663.231,41                               411 -    depósitos a Vista   20.289.049,77 

1.1.3.00.0   TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS   72.893.359,57                               414 -    depósitos a Prazo   73.366.146,76 

                              131 -   Carteira Própria   72.893.359,57 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEPEndEnCIAS   621.485,19 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE CRédITo   105.758.826,61                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   621.485,19 

                              161 -   operações de Crédito Setor Privado   110.402.144,90 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFICIAIS   24.670.492,89 

                              169 -   operações de Crédito em liquidação   (4.643.318,29)                               468 -    Banco do Brasil   13.961.217,27 

1.1.8.00.0    oUTRoS CRédIToS   512.922,92                               470 -    Caixa Economica Federal   8.058.621,08 

                              180 -   diversos   512.922,92                               472 -    outras Instituições   2.650.654,54 

1.1.9.00.0    oUTRoS VAloRES E BEnS   437.400,00 4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES   8.308.038,36 

                              194 -   outros Valores e Bens   437.400,00                               493 -    Sociais e Estatutárias   2.771.130,16 

1.1.0.00.0    PERmAnEnTE   289.126,53                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.830.042,89 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE USo   289.126,53                               503 -    diversas   3.706.865,31 

                               324 - outras Imobilizações de Uso   803.307,80 6.1.0.00.0    PATRImÔnIo lÍQUIdo   51.661.525,17 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (514.181,27)                               611 -    Capital Social   20.826.526,00 

                              611  -  (-) Capital a realizar   (4.550,00)

                              615 -    Fundo de Reserva   30.839.549,17 

7.0.0.00.0    ConTAS dE RESUlTAdo   3.638.128,90 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   17.039.116,18 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (13.400.987,28)

ToTAl do ATIVo     182.554.867,04  ToTAl do PASSIVo     182.554.867,04   

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

procedimentro “pró-rata temporis”.

Cascavel- PR, 30 de junho de 2016.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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RELATÓRIO DE BALANÇO PATRIMONIAL - DATA 30.06.2016 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

dISCRImInAÇão 30.06.2016 30.06.2015 dISCRImInAÇão 30.06.2016 30.06.2015

ATIVo CIRCUlAnTE/
EXIg.longo.PRAZo

  182.265.740,51   192.883.825,25 
PASSIVo CIRCUlAnTE/
EXIg.longoPRAZo

  127.255.212,97   143.548.216,00 

dISPonIBIlIdAdE:   2.663.231,41   2.920.872,65 dEPÓSIToS:   93.655.196,53   120.940.027,66 

TÍTUloS E VAloRES 
moBIlIáRIoS:

  72.893.359,57   102.023.284,82 depósitos à Vista:   20.289.049,77   25.616.667,17 

Carteira Própria:   72.893.359,57   102.023.284,82 depósitos à Prazo:   73.366.146,76   95.323.360,49 

oPERAÇÕES dE 
CRédITo:

  105.758.826,61 w   87.228.467,66 
RElAÇÕES 
InTERFInAnCEIRAS:

  24.670.492,89   15.408.211,51 

operações de Crédito 
Setor Privado:

  110.402.144,90   89.163.812,16 
Repasses 
Interfinanceiros: 

  24.670.492,89   15.408.211,51 

operações de Crédito 
em liquidação:

  (4.643.318,29)   (1.935.344,50)
RElAÇÕES 
InTERdEPEndÊnCIAS:

  621.485,19   131.677,90 

oUTRoS CRédIToS:   512.922,92   193.668,26 
Recursos em Trânsito de 
Terceiros:

  621.485,19   131.677,90 

diversos:   512.922,92   193.668,26 oUTRAS oBRIgAÇÕES:   8.308.038,36   7.068.298,93 

oUTRoS VAloRES E 
BEnS:

  437.400,00   517.531,86 Sociais e Estatutárias:   2.771.130,16   2.501.296,95 

outros Valores e Bens:   437.400,00   517.531,86 
Fiscais e 
Previdenciárias:

  1.830.042,89   1.608.779,65 

PERmAnEnTE:   289.126,53   68.777,56 diversas:   3.706.865,31   2.958.222,33 

ImoBIlIZAdo dE USo:   289.126,53   68.777,56 PATRImonIo lÍQUIdo:   55.299.654,07   49.404.386,81 

outras Imobilizações 
de Uso:

  803.307,80   529.220,48 
Capital de domiciliados 
no País:

  20.826.526,00   19.039.565,00 

(depreciações 
Acumuladas): 

  (514.181,27)   (460.442,92) (-)Capital a Realizar:   (4.550,00)   (6.045,00)

Fundo de Reserva:   30.839.549,17   26.464.266,20 

Sobras ou Perdas 
Acumuladas:

  3.638.128,90   3.906.600,61 

ToTAl do ATIVo       182.554.867,04   192.952.602,81 ToTAl do PASSIVo   182.554.867,04      192.952.602,81   

 

Cascavel- PR, 30 de junho de 2016.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS/PERDAS DO SEMESTRE - DATA 30.06.2016 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

CÓdIgo dISCRImInAÇão 30.06.2016 30.06.2015

10.00.0.0 RECEITAS dA InTERmEdIAÇão FInAnCEIRA   14.358.535,95   11.528.716,76 

10.10.0.0               oPERAÇÕES dE CRédITo   10.441.430,85   8.401.727,52 

10.50.0.0               RESUlTAdo oPER. C/TIT. moBIlIáRIoS   3.917.105,10   3.126.989,24 

15.00.0.0 dESPESAS dE InTERmEdIAÇão FInAnCEIRA   (4.466.628,53)   (3.274.393,45)

15.10.0.0               oPER. dE CAPTAÇão no mERCAdo   (4.466.628,53)   (3.274.393,45)

20.00.0.0 RESUlTAdo BRUTo dA InTERmEd. FInAnCEIRA   9.891.907,42   8.254.323,31 

50.00.0.0 oUTRAS RECEITAS/dESPESAS oPERACIonAIS   (6.253.778,52)   (4.347.722,70)

50.10.0.0               RECEITAS dE PRESTAÇão dE SERVIÇoS   267.680,94   225.982,75 

50.20.0.0               dESPESAS dE PESSoAl   (1.307.899,90)   (1.106.390,06)

50.30.0.0               oUTRAS dESPESAS AdmInISTRATIVAS   (2.100.282,45)   (1.888.027,09)

50.40.0.0               dESPESAS TRIBUTáRIAS   (7.269,82)   (12.277,76)

50.50.0.0               oUTRAS RECEITAS   2.412.899,29   320.299,33 

50.90.0.0               oUTRAS dESPESAS oPERACIonAIS   (5.518.906,58)   (1.887.309,87)

60.00.0.0 RESUlTAdo oPERACIonAl   3.638.128,90   3.906.600,61 

75.00.0.0 RESUlTAdo AnTES dA TRIBUTAÇão S/ o lUCRo   3.638.128,90   3.906.600,61 

90.00.0.0 SoBRAS/PERdAS do  1º SEmESTRE   3.638.128,90   3.906.600,61 

 

Cascavel- PR, 30 de junho de 2016.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8
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INGREDIENTES 

 + 300 g de filé suíno Coopavel

 + 1/2 cebola pequena

 + 3 dentes de alho

 + Sal e pimenta do reino a 

gosto

 + 4 pães de hambúrguer com 

gergelim

 + 8 rodelas finas de tomate

 + 4 folhas de alface crespa ou 

americana picadas

 + Lascas de queijo parmesão

 + Relish de pepino 

 + MODO DE PREPARO 

1. Tempere a carne com sal e 
pimenta do reino a gosto.

2. Em um processador, 

coloque a cebola e o alho. 
Triture.

3. Depois, triture a carne 
também no processador. 
Misture bem com a cebola e 
o alho. (Se você quiser pode 
comprar a carne já moída 
e só misturar a cebola e o 
alho).

4. Faça 4 bolas com a carne e 
achate cada uma formando 
os hambúrgueres.

5. Deixe a carne no 
congelador por 20 minutos 
antes de fritar.

6. Aqueça a frigideira e frite 
os hambúrgueres até o 
ponto desejado.

7. Corte os pães ao meio e 
toste no forno a 210°C por 
uns 5 minutos. 

 + MONTAGEM

8. Em um prato coloque as 
duas metades do pão. Na 
metade de baixo, coloque 
o hambúrguer com uma 
colher generosa de relish de 
pepino por cima.

9. Na outra metade, coloque 
a alface, duas rodelas 
de tomate e lascas de 
parmesão.

10. Sirva com as batatas e uma 
cerveja bem gelada. 
 
Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 10 
minutos

INGREDIENTES

 + 1 kg de linguiça Coopavel

 + 4 batatas grandes

 + 4 cebolas médias

 + fatias de bacon

 + 2 colheres (sopa) de margarina ou manteiga 

MODO DE PREPARO 

1. Lave bem as linguiças, coloque-as em um refratário
2. Acrescente fatias de bacon, as batatas e cebolas cortadas em 

pedaços grandes
3. Misture tudo
4. Espalhe entre esse ingredientes, as 2 colheres de margarina ou 

manteiga
5. Cubra com papel alumínio e leve ao forno para assar
6. Quando a água secar, retire o papel e deixe dourar 

 
Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 2 horas 
 
Veja mais receitas em 
www.coopavel.com.br

Hambúrguer suíno

Linguiça assada com batatas




