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R$ 270 milhões de 
investimento em 
33 meses

Nos dois últimos meses a Coopavel foi 

certificada em duas importantes editoras 

nacionais, pelo seu desempenho no ano de 

2015, no anuário da Revista Exame e no Época 

Negócios.

Na avaliação da Revista Exame, a Coopavel 

cresceu 40 posições no ranking das 500 

maiores empresas do Brasil.  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. 

A cooperativa que em 33 meses investiu 

R$ 270 milhões, em armazenagens e 

agroindústrias cresce e mantem seu 

desempenho financeiro, saudável, com 71 

pontos no ranking das melhores empresas 

brasileiras de 2016, com avaliação dos 

resultados do ano anterior. Um dos critérios 

de avaliação do anuário Época Negócios é o 

setor financeiro da empresa que pontuou as 

melhores organizações brasileiras. 

O guia é elaborado com uma parceria técnica 

com a Fundação Dom Cabral, com a Boa Vista 

SCPC e a Aberje. Todos os anos são listados 

cinco rankings que pontuam as 300 melhores 

empresas que representam 27 setores do 

mercado. O critério de desempenho financeiro 

em que a Coopavel atingiu 71 pontos são 

índices que foram calculados de acordo com 

o balanço, já divulgado através dos relatórios 

financeiros da cooperativa, referente ao 

exercício do ano de 2015, posicionou a 

Coopavel na 225ª colocação no ranking das 

300 melhores empresas do país, na 258ª 

colocada entre as 500 maiores empresas, a 

pesquisa mostra que em apenas um ano a 

Coopavel cresceu 41 posições, em relação ao 

anuário anterior.

O relatório anual de 2015 da Coopavel 

demonstrou um excelente desempenho 

financeiro do exercício, a cooperativa investiu 

R$ 100 milhões, seu faturamento cresceu 

18,3% chegando a marca de 2,0 bilhões, em 

apenas cinco anos o crescimento foi de 104,5%. 

∏

Dilvo Grolli 
Diretor Presidente da Coopavel
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Deus não conhece a palavra “descartar”

“Deus não conhece a atual ‘cultura do descarte’, isso não pertence a 

Ele”. Foi com esta frase que o Papa Francisco durante uma das suas 

audiências na Praça São Pedro.

Ao interpretar a parábola da ovelha perdida, o Pontífice reiterou que 

devemos refletir sobre ela com mais frequência e fez uma advertência 

aos cristãos: “não devemos ficar fechados, senão teremos cheiro de 

mofo. Devemos sair”.

Jesus se utiliza da parábola para a compreensão de todos sobre a Sua 

proximidade dos pecadores, que não deve ser motivo de escândalo. “Ao 

contrário” – sublinhou o Papa – deve “provocar em todos uma séria 

reflexão de como vivemos a nossa fé”.

O estilo de Deus

“O ensinamento que Jesus nos quer transmitir é que nenhuma ovelha 

pode se desgarrar. O Senhor não pode se resignar ao fato que mesmo 

uma só pessoa possa se perder. O agir de Deus é aquele de quem vai em 

busca dos filhos perdidos para depois festejar e rejubilar o reencontro 

junto com todos”, disse o Pontífice.

O critério de Jesus não se mede pelo peso que 99 ovelhas têm na balança 

contra uma só. “Estejamos todos conscientes: a misericórdia para 

com os pecadores é o estilo com o qual Deus age, e à tal misericórdia 

Ele é absolutamente fiel: nada nem ninguém poderá desviá-Lo da sua 

vontade de salvação”, afirmou Francisco.

Deus nos aguarda onde Ele está

“Deus não conhece a nossa atual ‘cultura do descarte’, isso não pertence 

a Ele. Deus não descarta nenhuma pessoa, ama todos, vai em busca de 

todos, todos, um por um, ele não conhece esta palavra ‘descartar’ as 

pessoas porque é Todo amor e Todo misericórdia”.

Para encontrar Cristo, devemos estar conscientes de que seu rebanho 

Já o seminário em Tóquio que reuniu mais de 60 importadores, o 

vice-presidente de Mercados, Ricardo Santin, o destaque foi para os 

diferenciais que permitiram ao Brasil fidelizar os negócios com o 

mercado japonês, um dos mais exigentes do mundo. Podemos citar 

como exemplo a garantia de qualidade dos produtos brasileiros, o 

status sanitário nacional (livre de Influenza Aviária, Diarreia Suína 

Epidêmica e Peste Suína Clássica) e o perfil sustentável da produção, 

longe do Bioma Amazônico.

Conforme explica o presidente-executivo da ABPA, Francisco Turra, 

no mercado, confiança é um bem de alto valor, e este é um patrimônio 

que foi construído junto ao mercado japonês, sobre o qual a associação 

trabalha para que siga consolidado e fortalecido. “Graças a isto, o Japão 

é hoje o terceiro maior importador da carne de frango brasileira. Esta é 

uma trilha que queremos percorrer, também, com a carne suína e ovos, 

que são produtos que há poucos anos conseguiram autorização para 

entrar neste valioso mercado”, finaliza Turra.

Fonte: ABPA

Seguro da safra de verão 2016/17

O governo federal vai redirecionar R$ 48 milhões do seguro rural da 

safra de verão 2016/2017, destinados para as culturas de inverno. As 

apólices de seguro com subvenção para a safra de inverno, plantada ao 

longo do primeiro semestre deste ano, já foram recebidas pelo Mapa. 

Elas totalizam R$ 87 milhões em recursos do PSR, o que representa 

mais de 17 mil apólices, com destaque para milho e trigo.

“É muito importante, agora, que os produtores que contrataram seguro 

para o inverno procurem as corretoras e seguradoras para saber se 

tiveram acesso à subvenção federal”, ressaltou o diretor de Gestão de 

Risco e Recursos Econômicos do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Mapa), Vitor Ozaki.

O valor previsto inicialmente era de R$ 158 milhões em subvenção para 

culturas de inverno que não foi totalmente utilizado. “Assim, decidiu-se 

alterar a destinação desse saldo remanescente, sendo R$ 48 milhões 

para o grupo de grãos de verão e mais R$ 23 milhões para culturas de 

inverno, ambos da safra 2016/17. No caso do verão, esse valor adicional 

permitirá apoiar no total quase 40 mil apólices em todo país, com 

benefício direto aos produtores de soja e milho principalmente”, 

destacou Vitor Ozaki. 

Valor de mercado

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

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

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

anos de 2015 e 2016. 

 

mercado - média mensal

Produtos Agosto 2015 Agosto 2016 Variação

Soja R$ 63,64 R$ 68,52 7,7% 

Milho R$ 20,79 R$ 35,04 68,9%

Trigo R$ 33,79 R$ 44,43 31,5%

 
PIB do agronegócio cresce 1,79%

Nos primeiros meses de 2016, o Produto Interno Bruto (PIB) do 

agronegócio brasileiro, estimado pelo Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, em parceria com a 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cresceu 1,79%, 

em comparação com o mesmo período de 2015. 

Segundo os órgãos envolvidos na pesquisa o crescimento se deu em 

razão da agricultura que teve um crescimento de 0,37% em maio e 

de 2,73% de janeiro a maio. Já a pecuária apresentou pequena queda 

de 0,07% no mês, somando uma queda de 0,26%, em relação ao ano 

passado.

A desvalorização do dólar nos últimos meses fez com que os preços dos 

fertilizantes no mercado interno tivessem uma queda, o que fez com 

que os produtores aumentassem o ritmo na aquisição de insumos. As 

vendas de insumos recuaram desde o ano passado, por conta da alta 

das cotações dos fertilizantes com o dólar elevado e das dificuldades 

de acesso a crédito, agora com o dólar com valor menor as compras 

começaram a reagir.

Parceria renovada

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) renovou os laços 

comerciais entre o Brasil e o Japão. 

Durante o Seminário Avicultura e Suinocultura no Brasil – foi realizado 

um acordo em Prol da Qualidade e da Segurança Alimentar, promovido 

pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, São Paulo/

SP), juntamente com a Agência Brasileira de Promoção e Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil, Brasília/DF) e a Embaixada do Brasil 

no Japão, com objetivo de consolidar a relação comercial que foi 

construída ao longo de décadas em prol da garantia de segurança 

alimentar japonesa.

está sempre em caminho: não é proprietário do Senhor, e não pode se 

iludir em aprisiona-Lo em nossos esquemas e estratégias.

“O pastor será encontrado lá onde está a ovelha perdida. Portanto, o 

Senhor deve ser buscado lá onde Ele quer nos encontrar, não onde nós 

pretendemos encontrá-Lo”, discerniu o Papa.

Cristãos com cheiro de mofo

Francisco falou ainda de lugares vazios, de alguém que foi embora e 

deixou a comunidade cristã. “Às vezes, isso é desencorajante e leva a 

pensar que seja uma perda inevitável. É então que corremos o perigo 

de nos fecharmos dentro do redil, onde não haverá cheiro de ovelhas, 

mas de mofo. Nós cristãos não devemos estar fechados senão teremos 

cheiro de mofo. Devemos sair”, exortou o Papa.

“Isto devemos entender bem – concluiu Francisco – para Deus ninguém 

está definitivamente perdido. Nunca, até o último momento, Deus nos 

procura. Pensem ao bom ladrão…”. ∏

Fonte: http://www.rccsp.org.br/
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Os fatores de ambiência melhoram o 
desempenho dos suínos

Os problemas de bem-estar animal 

geralmente se caracterizam por uma condição 

de desconforto, agressão ou estresse, 

fazendo com que eles venham a apresentar 

desempenhos aquém do seu potencial, 

expressando menores índices produtivos, 

elevadas taxas de morbidade, se relacionando 

com um pior desempenho.

O conhecimento da etiopatogenia, dos 

fatores de risco, das possíveis soluções e 

da forma de prevenção dos problemas de 

bem-estar constitui a base das informações 

aplicáveis nos sistemas de produção que 

pode reduzir a incidência ou mesmo eliminar 

estas distorções que acometem os animais. 

É função dos profissionais da área técnica 

trabalhar incessantemente na solução 

desses problemas, que podem ter reflexos 

específicos e independentes numa fase 

de idade ou categoria da granja, mas por 

conta da interdependência das fases podem 

comprometer também outras etapas da 

criação, incluindo o transporte e o abate.

Com uma visão integrada algumas 

dificuldades específicas de bem-estar em 

suínos são consideradas frequentes e comuns 

nas diferentes fases e, deve ser fundamental 

considerar que os problemas mais comuns 

nas várias fases produtivas de bem-estar são:

 + Efeitos de temperatura, o estresse térmico;

 + Efeitos da densidade animal;

 + Perfil do tratador são estratégias para 

reduzir o estresse.

A temperatura é a variável ambiental que 

mais afeta a qualidade de vida dos animais. 

Nos suínos o conforto térmico reflete 

positivamente no desempenho, sendo que 

o clima da região e a disponibilidade de 

material para amenizar a dificuldade é sempre 

positiva ou negativa. Os efeitos adversos 

das temperaturas fora da zona de conforto 

térmico demandam gastos energéticos para 

a manutenção da temperatura corporal, que 

afetam o desempenho e, em casos extremos, 

podem levar a morte do animal.

Na tabela a seguir, estão representadas as 

temperaturas em cada fase, a zona térmica 

de conforto dos animais, sendo baseados 

nas taxas de produção ou perda de calor em 

relação a temperatura ambiente. Na pratica, 

geralmente os animais são mantidos por 

todo o período de creche ou de crescimento/

terminação numa mesma baia, ou seja, com a 

mesma área/animal durante toda a fase. Desta 

forma, no inicio do alojamento os suínos terão 

um excedente de espaço, mas ao final estarão 

ocupando justamente o espaço mínimo 

estipulado pela legislação em que o fomento 

Texto: Gustavo Bernart – Médico Veterinário
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estabelece. Para fins comerciais, estimasse o 

peso vivo de saída dos animais do setor como 

um critério de definição do espaço por animal. 

Nas situações adversas, quando ocorre um 

atraso no fluxo de transferências do suíno 

da creche para engorda ou da engorda para a 

indústria, pode ocorrer circunstancialmente 

uma alta densidade animal ocasionando um 

comprometimento do bem-estar.

Temperatura para suínos na terminação

Semana de alojamento Temperatura

1a - 4a Semana 20 - 22 ˚C

5a - 8a Semana 18 - 20 ˚C

Após 8a Semana 16 - 18 ˚C

A zona de termoneutralidade é a faixa de 

temperatura ambiente em que o animal se 

mantém com a taxa metabólica mínima, 

constante e independentemente da 

temperatura ambiental, a temperatura crítica 

mínima corresponde a faixa térmica abaixo da 

zona termoneutra. Com a temperatura abaixo 

desse nível critico, a taxa metabólica aumenta 

para manter a temperatura corporal.

Os requerimentos para determinar o espaço 

para animais em grupo consideram a 

necessidade de área para três propósitos: 

1. Espaço estático: local ocupado pelo corpo 

do suíno;

2. Espaço para atividades: onde é permitido 

que os suínos desempenhem funções como 

comer e excretar;

3. Espaço social: voltado para o 

suíno desenvolver um apropriado 

comportamento social.

Nessa caracterização, o espaço para atividades 

e o espaço social são de difícil quantificação. 

Já o espaço estático ou ocupado, não 

corresponde exatamente a necessidade de 

espaço demandado é considerado também um 

espaço para as atividades e espaço social.

O homem desenvolveu relações sociais amplas 

e complexas com muitas espécies animais 

pela inevitável proximidade com eles nos 

sistemas de criação intensiva. Esta realidade 

é facilmente percebida na espécie suína, onde 

existe um contato frequente e intenso entre os 

seres humanos, o tratador, sendo ele produtor 

e/ou funcionário, com os animais. 

A qualidade da interação 
entre o humano e o 

animal pode provocar 
medo nos animais e 

afetar marcadamente 
a sua produtividade, 

desempenho zootécnico e 
bem-estar. Há evidências 

que indicam que os 
altos níveis de medo dos 

animais pelo tratador 
e os maus-tratos aos 
animais determinam 

respostas agudas e 
crônicas de estresse, 

que podem representar 
um fator limitante da 

produtividade em granjas 
industriais, levando 

até mesmo em quadros 
de enfermidades como 

pneumonias virais 
e quadros de mortes 

súbitas. 

As interações entre humanos e animais 

podem ser táteis, visuais, auditivas, 

olfativas e gustativas. A natureza destas 

interações podem ser positivas, neutras 

ou negativas para os animais, a qualidade 

deste relacionamento pode ser acessada 

medindo-se o comportamento dos animais 

com a aproximação do humano nas condições 

em que os animais são criados. Os manejos 

negativos ou aversivos impostos de forma 

breve e regular resultam em elevado nível de 

medo, que é regulado predominantemente 

pelo comportamento das pessoas para com os 

animais.

Exemplos das atitudes positivas das pessoas 

com os animais são os cuidados, o uso 

verbal, e o baixo esforço físico para movê-

los, e os negativos são o uso de interações 

tácteis negativas como as palmadas, os 

empurrões e os golpes. Estas últimas 

atitudes estão positivamente associadas 

com o medo e as perdas em desempenho 

como conversão alimentar, ganho de peso, 

altas mortalidades e prejuízos no frigorifico 

por hematomas e perda na qualidade da 

carne. As pessoas que manejam os suínos 

necessitam ter conhecimentos básicos sobre 

o comportamento animal e a necessidade de 

garantir o bem-estar do suíno, assim garantirá 

um resultado acima do esperado e uma 

melhora na qualidade da carne. ∏
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Coopavel 
investe R$ 70 

milhões em 
genética de 

suínos
Texto: Claudia Daiane Reinke
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A Coopavel está investindo R$ 70 milhões, 

dentre as suas grandes obras planejadas 

para 2016, sendo R$ 10 milhões na aquisição 

de um imóvel e os outros R$ 60 milhões em 

infraestrutura, em um dos mais audaciosos 

projetos, a construção de uma segunda UPL – 

Unidade de Produção de Leitões. Localizada 

nas proximidades do distrito de Juvinópolis 

(PR) a nova estrutura que conta com uma 

área de 254 hectares e com 34 mil m² de área 

construída. 

Além da parte da estrutura física moderna, 

a primeira fase da nova UPL-Coopavel terá 

capacidade é para 6.300 matrizes, quatro 

granjas de gestação, três para maternidade, 

três crechários e duas recrias. É uma unidade 

com ciclo completo, fechado, assim como em 

todas as filiais e agroindústrias da cooperativa 

a questão ambiental é tratada com muita 

responsabilidade.

Como o cuidado com o Meio Ambiente é um 

dos quatro pilares que norteia a Coopavel, na 

nova UPL, será realizado o aproveitamento 

do Biogás em biodigestores e que vai gerar 

energia elétrica, o reuso de água e a utilização 

de parte dos dejetos depois de passarem 

pelo sistema de Biodigestão serão usados 

como fertilizantes agrícolas nas áreas 

onde a cooperativa possui uma área de 

reflorestamento de Eucalipto, fornecendo 

biomassa para a produção de vapor a ser 

utilizado nas indústrias das Coopavel. 

A instalação da UPL na região vai contribuir 

para o desenvolvimento dos associados da 

cooperativa, com a economia da comunidade 

local e da região, gerando maiores fontes de 

renda e novas áreas de trabalho. Para esse 

novo projeto, a Coopavel, conta com uma 

parceria muito importante, a Agroceres PIC e 

a Agroceres Multimix, o objetivo é trabalhar 

topo da pirâmide genética, que permite o 

uso de material genético de ponta, o animal 

conquista assim características com grande 

interesse econômico.

Outra novidade que será utilizada pela UPL é 

o suporte técnico e gerencial, oferecido pela 

Agroceres que contempla um veterinário 

especialista em povoamento com objetivo de 

garantir que a equipe da Coopavel consiga 

extrair a maior produtividade do plantel 

e a maior uniformidade na produção. 

Contará também com um profissional 

especializado em crescimento e terminação 

que vai instruir os produtores associados 

da cooperativa a manejar os suínos após a 

sua saída da UPL para proporcionar maior 

produtividade do rebanho com menor custo 

de produção. Semanalmente o geneticista fará 

o monitoramento do nível genético do plantel 

da cooperativa, e vai indicar coberturas, 

descartes ou outras ações de manejo que 

precisem ser realizadas para garantir e 

assegurar a evolução contínua do nível 

genético da UPL da Coopavel.

“Temos uma relação 
de longa data com 
a Coopavel, uma 

cooperativa altamente 
produtiva e que é uma 

referência no agronegócio 
brasileiro. Para nós da 

Agroceres PIC é uma 
imensa satisfação fazer 
parte de um projeto tão 

moderno e audacioso 
como este. Temos pleno 

conhecimento do imenso 
potencial da Coopavel 
na produção de suínos 

e acreditamos que 
podemos auxiliá-la a ter 
maior rentabilidade em 

seu negócio” afirmou 
Sandro Cardoso de 
Moura, gerente de 

Desenvolvimento de 
Negócios da Agroceres 

PIC.

com tecnologia e inovação para produção de 

animais de alta performance com geração de 

aumento da produtividade.

A Agroceres PIC é responsável pelo 

povoamento da UPL da Coopavel, através de 

melhoramento genético de suínos, integrada 

com o que existe de mais inovador na Europa 

e América do Norte, com a parceira PIC uma 

companhia que mais investe em pesquisa 

genética de suínos no mundo. E é o processo 

genético o grande responsável por melhorias 

na performance zootécnica dos plantéis de 

suínos. 

O povoamento será feito com as fêmeas 

Bisavós, Avós e Camborough, o programa que 

vai auxiliar na reprodução é o AGPIC Plus, 

que é baseado no conceito do sistema de 

produção fechado, o que evita a introdução 

de fêmeas e reprodutores de origem externa 

para reposição. Outro grande diferencial 

utilizado é o vigor sanitário, que reduz o 

risco de introdução de agentes infecciosos, 

estabiliza a imunidade do plantel, cria uma 

forte barreira contra doenças. Trabalhar com 

a AGPIC é garantia de vantagens e benefícios 

genéticos, sanitários, econômicos, de gestão 

da qualidade de produção e o acompanhante 

do processo genético diante da avaliação 

genética. O programa proporciona ainda uma 

menor necessidade do uso de medicamentos 

e vacinas, a produção de suínos com menor 

custo de veterinário, manejo unificado das 

fêmeas Bisavós e 

Avós, acompanhadas 

desde o nascimento 

até a cobertura, o que 

garante qualidade 

física, sanitária, 

previsibilidade 

no fluxo e 

disponibilidade das 

leitoas de reprodução. 

Combinando a 

máxima sanidade, 

excelência na 

genética e evolução 

de resultados.

A opção da Coopavel em utilizar o sistema 

AGPIC, torna a UPL uma granja núcleo-

filial de produção fechada, é utilizada a 

genética líquida produzida nas Unidades 

Disseminadoras de Genes (UDGs) da 

Agroceres PIC, estruturas modernas e 

tecnificadas com reprodutores que estão no 

“A Coopavel está investindo de maneira 
constante em todas as regiões onde 

atua, tanto nas filiais, quanto nas suas 
agroindústrias. Uma obra como esta, 

da UPL, vai trazer uma garantia ainda 
maior da qualidade do animal que é 

entregue para o nosso associado. Além de 
dar segurança para o produtor rural, vai 
gerar mais empregos e renda para toda a 
comunidade. A parceria com a Agroreces 
vai solidificar ainda mais a suinocultura 

para atender os nossos associados. A 
implantação do melhoramento genético vai 
melhorar o bem-estar animal e a qualidade 

da carne. Em um futuro próximo, na sua 
segunda etapa a UPL será ampliada para 
12.600 matrizes, o dobro desta primeira 
fase. Para destacar a grande disposição, 
esta UPL quando estiver completa a sua 

capacidade chegara a 380 mil leitões 
produzido ao ano, o equivalente a mais de 
1.000 leitões nascidos ao dia”. Dilvo Grolli, 

diretor Presidente da Coopavel.

Nas últimas três décadas apresentou ganhos 

significativos em produtividade, sustentado 

pela evolução genética que cada vez mais 

se ajusta à demanda do mercado utilizando 

técnicas e métodos de melhoramento 

com ganhos de prolificidade, eficiência de 

crescimento e qualidade de carne. Todos os 

anos mais de 100.000 animais entre suínos, 

bovinos e aves são destinados para pesquisa 

de melhoramento e de bem-estar animal. 

No caso do suíno são duas granjas, uma 

com 150 matrizes para pesquisa aplicada, 

com soluções nutricionais são testadas 

em ambiente de desafios, outra com 3.700 

matrizes para validação de ingredientes, 

produtos, equipamentos e processos, tudo 

para o controle e análise das pesquisas onde 

mais de 25 experimentos são realizados 

e voltados para fases de creches, recria e 

terminação. São tecnologias e inovações 

que vão trazer à Coopavel qualidade para os 

animais e como consequência, a da carne. 
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Outros dois destaques onde a Coopavel 

alcançou melhores pontuações foram no 

item que avaliou a governança corporativa 

e nas práticas de Rh, ambas com 43 pontos. 

Algo que demonstra o grande potencial da 

cooperativa em administrar em períodos de 

crise mostrando mais eficiência e capacidade 

de gerenciar momentos de crise e conseguir 

manter os investimentos previstos para o ano 

com o caixa positivo.

O relatório anual de 2015 da Coopavel 

demonstrou um excelente desempenho 

financeiro do exercício, a cooperativa investiu 

R$ 100 milhões, seu faturamento cresceu 

18,3% chegando a marca de 2,0 bilhões, em 

apenas cinco anos o crescimento foi de 

104,5%, outro item importante foi o resultado 

financeiro que chegou a R$ 40,1 milhões.

Dos investimentos da Coopavel outras duas 

modernas filiais serão entregues em 2016. 

A filial de Braganey com capacidade para 

armazenar dois milhões de sacas de grãos, 

com 145.200 m², uma obra avaliada em R$ 

40 milhões, com dois armazéns graneleiros, 

moegas, casa de máquinas com duas linhas 

de recepção, beneficiamento, expedição para 

300 toneladas/hora com até dois produtos 

simultâneos, armazém para insumos, 

depósito de calcário e balança rodoviária. 

Na unidade de Ouro Verde a capacidade de 

armazenamento será para 1,25 milhões de 

sacas de grãos, um investimento de R$ 30 

milhões em um terreno de 121 mil m², com 

estrutura de armazém graneleiro, moegas, 

casa de máquinas, com duas linhas de 

recepção, beneficiamento e expedição para 

300 toneladas/hora podendo acomodar 

até dois produtos de maneira simultânea, 

armazém para insumos, depósito de calcário e 

balança rodoviária.

Fontes: Anuário Época Negócios 2016 / 
Balanço Coopavel 2015

Desempenho financeiro 
garante Coopavel  
entre as 300 melhores 
empresas do Brasil
Um dos critérios de avaliação do anuário época negócios 
é o setor financeiro da empresa que pontuou as melhores 
organizações brasileiras

A cooperativa que em 33 meses investiu R$ 

270 milhões cresce e mantem seu desempenho 

financeiro, saudável, com 71 pontos no 

ranking das melhores empresas brasileiras 

de 2016, com avaliação dos resultados do ano 

anterior.

O anuário Época Negócios 360° de 2016 

elegeu as 300 melhores empresas 

do Brasil, com a análise feita 

através de critérios além do 

desempenho financeiro, práticas 

de RH, inovação, responsabilidade 

socioambiental, desempenho 

financeiro, visão de futuro e 

governança corporativa. 

O guia é elaborado com uma 

parceria técnica com a Fundação 

Dom Cabral, com a Boa Vista SCPC e a Aberje. 

Todos os anos são listados cinco rankings 

que pontuam as 300 melhores empresas 

que representam 27 setores do mercado. O 

critério de desempenho financeiro em que a 

Coopavel atingiu 71 pontos são índices que 

foram calculados de acordo com o balanço, já 

R$ 90 milhões 2014 

R$ 100 milhões 2015

R$ 80 milhões 2016

divulgado através dos relatórios financeiros 

da cooperativa, referente ao exercício do 

ano de 2015, posicionou a Coopavel na 225ª 

colocação no ranking das 300 melhores 

empresas do país, na 258ª colocada entre as 

500 maiores empresas, a pesquisa mostra 

que em apenas um ano a Coopavel cresceu 41 

posições, em relação ao anuário anterior.

O critério de classificação é 

observado a receita líquida 

informada no balanço de cada 

organização, que juntamente com 

o lucro líquido, margem líquida, 

patrimônio líquido, rentabilidade 

do patrimônio, ativo total, 

rentabilidade do ativo, liquidez 

corrente, ebitda – lucro antes dos 

juros, impostos, depreciação e 

amortização, dívida onerosa, capital próprio, 

custo de dívida, margem operacional, 

capital circulante líquido, necessidade de 

capital de giro, saldo de tesouraria, vendas, 

retorno sobre capital empregado, spread e 

alavancagem.

Faturamento

O caminho do 
crescimento

R$ 270 milhões em 33 meses

crescimento de 40% em 3 anos

2014

R$ 1,64 bilhão

R$ 1,95 bilhão

R$ 2,30 bilhões

2015 2016
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A iluminação adequada e um manejo 
noturno correto são fatores primordiais 
para o sucesso na criação de frangos

Os frangos de corte são produtos resultantes 

de uma ambientação seguido de sua genética e 

de uma dieta nutricional adequada. Do ponto 

de vista genético, na interação com a soma de 

genes existe uma série de fatores ambientais 

e dentre eles a luz é um fator de grande 

importância. A luz, portanto, é fundamental 

para o sistema de criação das aves. 

O programa de iluminação dos aviários 

de frangos de corte tem primeiramente a 

preocupação de proporcionar acesso aos 

comedouros e bebedouros em especial 

no período da noite, horário em que as 

temperaturas são mais amenas.

O objetivo principal é a mobilidade das aves 

para que se alimentem neste período, desta 

Texto: Leonardo Sebastião Tidre - Assistente Técnico

forma atinjam o maior ganho de peso possível, 

com uma alta conversão alimentar.

Em função do avanço que o setor avícola 

obteve nos últimos anos, o melhoramento 

genético propiciou ao mercado uma ave 

com exigências bem distintas, surgindo por 

tanto, estudos mais profundos relacionado 

aos programas de luz, que por sua vez podem 

solucionar problemas de pernas, mortalidade, 

atividade e bem-estar.

Considerando inúmeros trabalhos 

relacionados a este assunto, pesquisadores 

concluíram que os fotoperíodos mais 

moderados causam menos estresse fisiológico 

nas aves, apresentaram melhoria na resposta 

imunológica, na atividade e no metabolismo 

ósseo desses animais tão sensíveis.

Os princípios que envolvem a importância da 

luz são: fonte de luz, comprimento de onda, 

intensidade de luz, duração e distribuição do 

fotoperíodo. Assim, o manejo da luz é uma 

técnica fundamental e de baixo custo na 

produção de frango de corte.

A retina do olho contém cones que quando 

estimulados por diferentes comprimentos de 

ondas de luz, transmitem a informação de cor 

ao cérebro. Pesquisas recentes detectaram 

que algumas aves podem ver até cinco cores 

primárias, a chamada visão pentacromática, 

são capazes de diferenciar dois tipos de 

comprimento de ondas UV.

A luz visível é uma pequena coleção de 

comprimentos de onda, oriundos de uma 

série muito maior que é chamada de espectro 

eletromagnético. As luzes incandescentes 

apresentam um aspecto de luz vermelha, 

enquanto que as luzes fluorescentes brancas 

proporcionam um aspecto azulado. Isto 

acontece porque as luzes incandescentes 

produzem comprimentos de onda mais longos 

é vermelho, enquanto que luzes fluorescentes, 

mais curtos é verde e azul. Alguns 

pesquisadores indicam que a habilidade 

das aves em visualizar cores é similar a dos 

humanos, exceto que as aves não podem ver 

com precisão a luz de onda curta.

Apesar de representar um investimento 

inicial maior, as lâmpadas fluorescentes 

possuem maior poder de iluminação 

quando comparadas com as lâmpadas 

incandescentes, pelo seu comprimento de 

onda, consequentemente maior sensibilidade 

das aves. Portanto, uma mesma iluminação 

com incandescentes poderia ser obtida com 

um menor número de lâmpadas fluorescentes 

de menor potência, reduzindo o custo da 

energia.

É importante lembrar 
que a distribuição de 

lâmpadas deve ser 
uniforme, conforme 

recomendação do 
departamento técnico de 

cada empresa.

A intensidade luminosa, medida por unidades 

de lux, percebida pela ave é uma função do 

comprimento de onda de uma determinada 

fonte de luz e da sensibilidade individual do 

animal para aquele comprimento de onda.

A luz, contudo, produz outros efeitos que 

atuam indiretamente sobre a produção. O 

comportamento dos frangos é fortemente 

afetado pela luz, aspecto que tem sido 

utilizado comercialmente. A luz mais 

brilhante é usada para aumentar a atividade 

das aves, em especial nos primeiros dias. 

A luz tênue é mais efetiva para controlar 

comportamentos agressivos como 

canibalismo. A luz de baixa intensidade 

também ajuda a aumentar a eficiência 

alimentar, pois acarreta uma menor atividade 

e um menor desperdício de ração.

Geralmente, se recomenda fornecer uma 

intensidade de luz não inferior a 20 lux, 

até sete dias de idade, para assegurar 

que os pintainhos encontrem a ração e 

os bebedouros e de cinco lux desta data 

até ao abate. Em aviários com condições 

controladas, os produtores têm utilizado 

sistemas elétricos que permitem aumentar 

a intensidade de luz de forma regular e por 

curtos períodos de tempo, durante a criação 

dos frangos.   O objetivo dessa prática é 

estimular o exercício, reduzindo assim os 

problemas ósseos e estimulando o sistema 

cardiovascular das aves.

A importância da luz nos aviários não está 

restrita apenas ao fotoperíodo, pois a fonte de 

luz, o comprimento de onda, principalmente 

no pico da radiação, a intensidade da luz, 

a frequência e a distribuição espacial 

das lâmpadas no galpão também afetam 

significativamente os resultados finais, em 

termos da qualidade e da quantidade de 

produção exigida para cada ciclo.

Diante de um excesso de luz, é possível 

afirmar que pode ser prejudicial para a 

produção de frangos de corte, pode acarretar 

maior deposição de gordura, doenças 

metabólicas e circulatórias nas aves.

Os programas de regime de luz constante 

podem ser definidos como os que utilizam 

um fotoperíodo de mesmo comprimento, 

durante todo o ciclo de crescimento. Estes 

programas são utilizados em frangos de 

corte por possibilitarem acesso uniforme 

aos comedouros, pois dão condição para 

maximizar o consumo de ração, o ganho de 

peso e a uniformidade.

Os fotoperíodos crescentes fornecem 

uma série de fotoesquemas, nos quais o 

fotoperíodo é aumentado conforme o frango 

avança a idade. A adição de uma hora de 

luz em uma ou mais vezes na metade da 

noite, resulta em um aumento na taxa de 

crescimento com o mínimo risco para a saúde 

das aves.

Nos últimos anos, existe uma movimentação 

significativa em todo o Brasil para se utilizar 

instalações de criação em aviários escuros no 

sistema (Dark-House) ou Semiescuros. Estas 

mudanças são impulsionadas à medida que as 

pesquisas genéticas avançam cada vez mais 

em busca de uma ave com maior ganho de 

peso, a chamada alta conformação, com isso 

as dificuldades de manejo aumentam a cada 

ano, pois este tipo de estrutura necessita de 

uma melhor qualificação do avicultor, bem 

como, uma conscientização profissionalizada 

da atividade.

O programa de iluminação, assim como outras 

estratégias de manejo, exige do avicultor 

atenção para escolhas certas. Por isso, vale à 

pena ressaltar os pontos principais para um 

adequado programa de luz, que são:

 + Ajuste do programa de luz conforme o 

objetivo da criação, por exemplo, se macho, 

fêmeas ou misto e levar em consideração o 

peso de abate.

 + Considerar a época do ano, já que em 

períodos de clima mais ameno é possível 

aumentar o controle na quantidade de luz 

e a intensidade. Em períodos de estresse 

de calor, e pode reduzir o controle da luz, 

propiciando mais horas disponíveis para 

alimentação, principalmente nos períodos 

mais frios do dia.

 + Ajuste do controle da intensidade e 

quantidade de luz por fases da vida da 

ave, conforme definido pelo nutricionista 

e assistente técnico de cada empresa 

criadora. 

 + Os programas de luz utilizados na criação 

de frangos de corte têm como finalidade 

regular o consumo de alimento. Para se 

determinar o manejo de luz a ser utilizado 

é necessário observar diversos fatores tais 

como: peso de abate planejado e os níveis 

nutricionais médios.

Para um bom desempenho de todos 

estes fatores, procurar levar sempre em 

consideração a raça, ou seja, a linhagem 

das aves, pois cada uma delas possui 

características próprias de desempenho em 

fases diferenciadas uma das outras.

No manejo, durante o período da noite 

representa 50% da vida das aves, ou seja, 

metade do tempo que as aves ficam nas 

granjas elas passam neste período. Contudo 

considerarmos que um bom manejo realizado 

nestas horas, fará grande diferença no 

resultado de um lote de frangos.
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Um ponto fundamental 
no processo de 

suplementação, e talvez 
o mais importante 

no sistema, é a 
disponibilidade de matéria 

seca ao longo do período.

É preciso garantir massa disponível, vedar 

o pasto para o consumo. Os animais a serem 

suplementados possuem a capacidade de usar 

tanto a proteína verdadeira quanto o NNP - 

Nitrogênio Não Proteico. Para que isso ocorra, é 

necessário que exista na dieta uma quantidade 

de carboidratos solúveis, energia.

É importante ressaltar que não basta fornecer 

um “sal mineral” qualquer, é necessário o 

conhecimento dos requerimentos nutricionais 

da categoria a ser suplementado, utilizar 

produtos de qualidade comprovada e de 

alta biodisponibilidade. Quanto maior a 

biodisponibilidade da fonte utilizada, maior 

será a absorção e o uso deste nutriente pelo 

animal, com uma excreção menor.

Os sistemas de produção de gado de corte 

são complexos e diversificados, não havendo 

fórmulas e nem recomendações únicas 

que possam ser largamente aplicadas por 

todo o Brasil. Portanto, cada produtor 

deve desenvolver um sistema de produção, 

combinando metas às condições ambientais 

e mercadológicas, aliado às capacidades 

financeiras e aos recursos humanos, com 

responsabilidade social e ambiental.

A suplementação é uma alternativa para 

otimizar a produção animal, possibilita uma 

eficiência maior e mais produtiva na atividade 

agropecuária. É necessário mensurar e avaliar 

economicamente o impacto do uso das 

tecnologias disponíveis para o aumento dos 

índices zootécnicos nas diversas fases do ciclo 

de produção de bovinos, de acordo com cada 

sistema em particular.

A intensificação do sistema deve ser 

entendida como uma capacidade de explorar 

com eficiência máxima os recursos existentes, 

buscando alterar a eficiência do processo, 

sendo que os índices de produtividade devem 

ser adaptados para cada sistema. O grande 

entrave para adesão de tecnologia é o medo do 

pecuarista de correr riscos. 

Utilizar a técnica de suplementação alimentar 

em um sistema de produção animal a pasto 

deverá, antes de qualquer coisa, tornar a 

exploração mais lucrativa. O produtor deve 

utilizar esta tecnologia de tal forma que 

o ganho adicional, seja em carne ou leite, 

ultrapasse os custos do uso de suplementos. 

A suplementação deve ser vista como um 

investimento, que bem planejado assegura 

a saúde do animal e o deixa apto para 

desempenhar a máxima produção.

Em um programa de produção eficiente, 

se torna essencial eliminar ou minimizar 

as fases negativas de desenvolvimento, 

maximizando as positivas, a fim de garantir 

condições ao animal para se desenvolver de 

forma constante, durante todo o ano e chegar 

ao peso de abate de maneira mais precoce. 

Por isso é necessário manter o suprimento 

de alimento em equilíbrio com as exigências 

dos animais, com o uso das tecnologias da 

suplementação nutricional estratégica para 

os bovinos com: suplementação mineral, 

suplementação proteica, suplementação 

proteica-energética, semiconfinamento, 

confinamento. No manejo de pastagens com: 

correção, adubação, manejo rotacionado, os 

dois cuidados possuem um papel importante 

e essencial para a qualidade e sucesso da 

atividade.

No sistema a pasto, dois fatores de produção 

estão diretamente ligados à eficiência do 

processo: o potencial forrageiro da planta e 

o potencial animal. O potencial forrageiro é 

resultado de uma complexa interação entre 

planta e meio ambiente, com consequências 

sobre o valor nutritivo que é a composição 

química, digestibilidade, produtos da 

digestão e o consumo de matéria seca 

com a aceitabilidade, taxa de passagem e 

disponibilidade. O potencial animal é uma 

função do indivíduo que contempla a idade, 

o tamanho e o sexo, com o de genética que 

possuo como fator limitante o meio ambiente 

através do clima ou da nutrição. 

A suplementação em 
todo o  período de vida do 

animal é essencial.

Nossas pastagens não suprem as exigências 

nutricionais dos animais, em especial, 

daqueles em crescimento e de média a alta 

produtividade. A forma como o produtor 

maneja o pasto, a idade da planta e a espécie 

forrageira também influenciam na qualidade 

deste alimento.

Quando se fala em estações do ano, as 

pastagens possuem características diferentes. 

Durante a época seca, as pastagens tendem 

a aumentar níveis de fibra e diminuir sua 

produção, além de perder teores de minerais, 

proteínas, energia, vitaminas, digestibilidade 

e absorção desses nutrientes.

O impacto que a falta de suplementação pode 

causar no animal é enorme. No primeiro 

momento, como os sinais são subclínicos, 

diminuem as reservas dos nutrientes no 

organismo do bovino, é errada a ideia que 

o animal não é afetado, no entanto, após 

algum período com escassez de nutrientes, 

estes animais perdem peso, diminuem os 

índices reprodutivos e, em casos mais severos, 

chegam à morte.

Suplementação mineral uma 
estratégia eficaz quando utilizada 
da maneira adequada
Apenas 30% dos pecuaristas realizam da forma correta 

Texto: Alex Sandro Starck - Zootecnista

Os animais em pastagens de baixa qualidade 

não conseguem alcançar sua demanda em 

nutrientes para manter uma curva crescente 

de desenvolvimento. O que pode causar 

um retardamento na idade de abate, na 

diminuição da fertilidade e na condição 

corporal do rebanho. Portanto, maior 

precocidade dos sistemas de produção animal 

a pasto só será alcançada se houver um ajuste 

nutricional entre a curva sazonal de oferta das 

pastagens com a curva crescente de demanda 

do animal por nutrientes. E isto só será 

possível por meio do uso da suplementação 

alimentar. 

No período mais cedo do ano, de todos os 

nutrientes, o nitrogênio é o mais limitante 

e, consequentemente, o de maior prioridade 

na suplementação. Sua participação na dieta 

do animal é fundamental para manter o 

crescimento normal das bactérias ruminais. 

E é esta população que afeta diretamente a 

digestibilidade e o consumo de forragem. A 

manipulação nutricional via suplementos 

deve atender aos requerimentos nutricionais 

da flora ruminal e, desta forma, o consumo e a 

digestibilidade da forragem serão maiores, o 

que vai aumentar o desempenho do animal.

Autores pesquisados: 
FARIA, 1989 
MELLO, 2009 
FILHO, 2010 
PEREIRA,2008
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favoráveis à germinação e à emergência, 

o plantio poderá ser mais profundo, se 

beneficiando de melhores condições de 

umidade do solo. Sementes rasas ou fundas 

demais ou, ainda, muito próximas ao 

fertilizante podem prejudicar a germinação e 

a emergência.

O fertilizante deve estar a cerca de 5 cm 

ao lado e abaixo da semente. É muito 

importante monitorar o plantio durante sua 

execução, cavando o solo, na linha de plantio, 

para verificar a quantidade de sementes 

distribuídas por metro e a profundidade das 

mesmas.

Um fator ligado diretamente a qualidade 

do plantio é a velocidade do trator. Embora 

algumas semeadeiras permitam que o plantio 

possa ser realizado com velocidades de até 10 

km/h, para semeadeiras a disco a velocidade 

adequada é em torno de 5 km/h, sob pena 

de comprometer a densidade de plantio e, 

conseqüentemente, o rendimento da lavoura.

O plantio da soja e 
do milho na época e 
velocidade corretas 

não tem nenhum efeito 
no custo de produção, 

mas proporcionam 
rendimento superior e 

mais lucro ao agricultor.

Para que o produtor consiga obter sucesso 

durante a semeadura do milho, soja e 

aproveitar ao máximo o desempenho da 

sua semeadeira, é necessário que durante o 

plantio se façam os ajustes necessários. 

Visando ajudar o agricultor a obter esses 

resultados, segue agora uma serie de dicas 

para melhor desempenho durante o plantio:

 + Opere sempre com a semeadora nivelada. A 

penetração dos discos de corte no solo deve 

ser solucionada ajustando-se sua posição 

(altura) e a pressão das molas;

 + Verifique, com cuidado, todos os 

componentes do dosador de sementes, 

selecionando os discos e anéis adequados 

ao tamanho das sementes. Procure 

observar se existem pequenas imperfeições 

no conjunto dosador, principalmente nas 

peças fundidas, que possam ocasionar 

danos nas sementes e falhas no plantio;

 + Percorra um trecho de, pelo menos, 15 

metros no campo e nas condições de 

operação, coletando sementes e fertilizante 

em todas as linhas de semeadura. Se 

houver diferenças marcantes no número 

de sementes dosadas ou no peso de 

fertilizante entre as linhas, provavelmente 

existem problemas de montagem das 

máquinas (comuns em máquinas novas), 

de desgaste ou quebra de peças, os quais 

poderão ser corrigidos antes do início da 

semeadura. Verifique, também, se todas as 

linhas atingem a profundidade desejada 

de trabalho. Se houver diferenças, observe 

o funcionamento de cada uma delas. 

Observe, também, as linhas que estão 

operando sobre o rastro dos rodados do 

trator e caso necessário, aumente a pressão 

nas molas das mesmas para uniformizar a 

profundidade de semeadura;

 + Avalie se, na velocidade selecionada, o 

número de sementes dosadas atinge o 

desejado, coletando-as na saída do tubo ou 

através de contagem no solo;

 + Mantenha a pressão dos pneus 

adequada, pois baixa pressão tem menor 

circunferência, girando mais vezes, 

consequentemente os mecanismos de 

distribuição de sementes e fertilizante 

também trabalharão mais, provocando 

superpopulação e superdosagem de adubo. 

Para obter melhor aderência dos pneus 

junto ao solo pode-se também colocar água 

nos mesmos;

 + Verifique as rodas compactadoras em 

“V”, para que a pressão seja ao lado das 

sementes, evitando a compactação da 

superfície e a formação de bolsões de ar 

próximos à semente;

 + Lubrifique todos os pontos da semeadeira 

durante a época de plantio;

 + Sempre consulte o manual de instruções 

do fabricante para a correta regulagem da 

semeadeira.

Após o término das atividades de semeadura, 

é importante que sejam realizadas as 

seguintes tarefas:

 + A máquina deve ser lavada com sabão 

neutro para a remoção de todos os 

resíduos, principalmente de fertilizantes;

 + Os mangotes e demais componentes de 

borracha devem ser retirados da máquina, 

limpos e armazenados em local seco, 

protegido da luz solar;

 + As correntes devem ser retiradas e lavadas 

com querosene ou óleo diesel, e após 

deixá-las em imersão em óleo lubrificante 

durante 2 dias e posteriormente pendurá-

las em local isento de pó;

 + Limpar os reservatórios de sementes para 

retirar os resíduos dos produtos utilizados 

no tratamento das sementes e/ou 

inoculação. Desmontar os distribuidores 

de sementes e limpá-los;

 + Liberar a pressão de todas as molas 

existentes na máquina, deixando-as soltas, 

até o próximo plantio, evitando que fiquem 

"cansadas";

 + Lubrificar toda a máquina;

 + Atenção especial na limpeza de todo o 

sistema e componentes responsáveis pela 

distribuição de fertilizante;

 + Ao final, pode pulverizar a máquina com 

óleo de mamona, para garantir uma maior 

proteção;

 + Armazenar em local seguro e, de 

preferência, coberto;

 + Armazenar a máquina, sobre os pés 

de apoio e com os calços nos cilindros 

hidráulicos;

 + Desmontar sulcadores, limitadores de 

profundidade e compactadores para 

verificar o estado dos rolamentos e 

retentores. Ajustar possíveis folgas;

 + Inspecionar a semeadora, analisando se há 

peças desgastadas ou quebradas;

O bom desempenho de uma semeadora, 

é obtido logo após o seu uso, através da 

realização da manutenção pós-plantio. É 

importante ressaltar que, com a correta 

manutenção e armazenagem, a semeadora 

terá maior vida útil e valor de revenda.

Explorar ao máximo a vida útil da semeadora 

corresponde a um ganho significativo sobre 

o valor investido em sua aquisição. Para que 

isto, de fato ocorra, é preciso atender todas as 

recomendações de utilização e manutenção 

indicados pelos fabricantes. Ao observar 

todos esses aspectos, o produtor garantirá 

um plantio com maiores chances de alcançar 

maiores produtividades e rentabilidade.

Em qualquer atividade, o planejamento é uma 

das mais importantes etapas para a redução 

de erros e riscos e alavancar as chances de 

sucesso. Para isso, é necessário estabelecer 

um cronograma de atividades para que o 

produtor possa realizar a semeadura de forma 

eficiente e segura.

Com a adoção do sistema de semeadura 

direta, os métodos convencionais de preparo 

de solo praticamente caíram em desuso. Nesse 

atual sistema, o solo é revolvido o mínimo 

possível, preservando a cobertura vegetal 

sobre a superfície e a matéria orgânica. No 

entanto, para atendermos as necessidades 

e exigências desta forma de plantio, é 

necessário que as semeadeiras estejam em 

boas condições de uso e funcionamento.

Neste período de entressafra, o agricultor 

deverá realizar a análise do solo, adquirir 

corretivos e fertilizantes, comprar sementes 

e armazená-las adequadamente até a data do 

plantio além dos demais insumos.

Também nesse período, é importante que 

o produtor faça uma checagem geral da 

semeadeira, especialmente nos elementos de 

corte e de distribuição de adubo, engrenagens 

e correntes de transmissão, discos duplos, de 

corte, do carrinho de sementes, limitadores 

de profundidade, compactadores, condutores 

de adubo e sementes e, principalmente, dos 

componentes de distribuição de sementes e 

adubos, evitando que a mesma seja lembrada 

apenas nos dias de plantio.

A semeadeira deve estar preparada para o 

espaçamento entre fileiras adequado para 

cada cultura. Hoje, há uma tendência de se 

efetuar o plantio da soja e do milho no mesmo 

espaçamento entre fileiras, ganhando tempo 

na ocasião do plantio.

À medida que se aproxima a data do plantio, 

é importante que o agricultor adquira sua 

semente e regule sua semeadeira. Para decidir 

sobre a compra da semente, deve-se levar 

em conta o seu sistema de produção (nível 

tecnológico utilizado), as condições de solo 

e clima da onde a lavoura será conduzida e o 

interesse da implantação de segunda safra de 

milho ou feijão.

Na maioria das propriedades rurais, 

predominam as semeadeiras que tem 

sistemas de distribuição a discos horizontais, 

que utilizam discos rotativos perfurados, que 

devem ser trocados conforme as dimensões 

das sementes (peneira) e a quantidade a 

ser distribuída no solo, além de exigirem 

regulagem na rotação conforme a velocidade 

de deslocamento da máquina, permitindo 

uma regulagem de acordo com a população de 

plantas desejada e a peneira de classificação, 

no caso do milho.

O agricultor precisa estar atento, pois mesmo 

que ele utilize a mesma cultivar plantada no 

ano anterior ela pode variar em seu tamanho 

(peneira), exigindo uma nova regulagem 

da semeadora e uma escolha criteriosa do 

disco e do anel (liso para sementes chatas 

ou rebaixado para sementes arredondadas, 

no caso do milho) de acordo com a cultura 

que será semeada, evitando problemas com 

sementes duplas ou a ocorrência de falhas.

A regulagem final da semeadora deve ser 

sempre realizada em condições de plantio e 

não nos galpões ou em estradas. O agricultor 

precisa considerar que, para cada cultivar 

semeada, existe uma faixa de densidade 

de plantio recomendada. Dessa forma, se o 

produtor for plantar mais de uma cultivar, a 

regulagem da semeadora deverá ser ajustada 

para cada tipo de semente utilizada.

Outro aspecto importante a ser considerado 

durante o plantio é a profundidade, que deve 

ser a mais uniforme possível, permitindo uma 

emergência das plantas ao mesmo tempo e 

evitando “plantas dominadas” que geralmente 

não produzem, mas que competem com 

as demais por água, luz e nutrientes. A 

profundidade de plantio deverá variar com 

as condições de clima e de solo. Em condições 

que dificultem a emergência das plantas, a 

profundidade de plantio deverá ser menor. 

Por outro lado, quando as condições forem 

Produtores que planejam a semeadura 
atingem melhores resultados
Texto: Marcos Prates, Fernando Carminatti, 

Rafael Managó, Ademir Fano

Fonte: Departamento de Plantas de Lavoura 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Cada falha/m2 causa perda de 180 a 240 kg de soja/ha. Plantas duplas dificultam proteção e causam perdas de folhas.
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28 de agosto:  
Dia do Avicultor

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 

Por Francisco Turra, ex-ministro da 

Agricultura e presidente-executivo da 

ABPA

o protagonismo do produtor e 
uma nova legislação

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.
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Governo a colocar na Lei Orçamentária Anual 

e Plurianual os recursos necessários para a 

execução desses programas que limitam a 

expansão da atividade pecuária.  O controle 

dessas e de outras zoonoses, como a raiva, 

com segurança irá aliviar os hospitais já tão 

deficitários. 

 

RC - Dê que maneira o pecuarista pode 

auxiliar e participar dos programas 

disponíveis de erradicação dessas doenças? 

JM- O pecuarista muito pode contribuir, 

para seu próprio benefício, participando 

ativamente do Conselho Municipal e Estadual 

de Sanidade Animal, das Associações de 

Produtores, das Cooperativas e dos Sindicatos 

e Federação, levando suas experiências e 

apresentando as dificuldades da sua lide.  

Cumprindo o calendário de vacinação e 

ajudando os seus vizinhos nos cuidados 

sanitários do rebanho. 

 

RC - Com o fim do embargo para os EUA da 

carne In Natura do Brasil, a fiscalização e o 

controle devem ficar mais rígidos? Por que? 

JM- O fim do embargo Norte Americano 

para a carne in natura brasileira foi uma 

grande conquista para a nosso país e o 

reconhecimento, pelos Estados Unidos da 

América, da similaridade do status de livre de 

febre aftosa COM e SEM vacinação.  Realmente 

não tem sentido devidos as características 

físicas, químicas e biológicas do vírus 

aftoso.  Entretanto é preciso ter controle 

rigoroso dos programas de sanidade animal, 

com vigilância permanente do controle de 

trânsito interestadual e de fronteiras e o 

aperfeiçoamento e treinamento permanente 

da estrutura de Defesa Sanitária Animal e 

Inspeção de Produtos de Origem Animal.

RC - Quais são as principais exigências que 

os pecuaristas terão que adotar para se 

enquadrarem nos requisitos para exportação? 

JM- A qualidade higiênica, sanitária e 

tecnológica dos produtos deve estar em 

primeiro lugar, e esse é o corolário para os 

demais requisitos. 

 

RC - Qual o benefício da genética para o gado 

de corte? 

JM- O Estado do Paraná é um exemplo nesse 

quesito.  A genética é um ponto fundamental, 

aliado a sanidade e a alimentação e bem-estar 

dos animais.  Uma foto de um Zebuíno ou 

algum animal de sangue europeu de meio 

século atrás, comparada com os animais que 

atualmente se apresentam nas exposições de 

Londrina por exemplo, hoje em dia, dá para 

perceber a diferenciação genética e a evolução 

nesse período. 

 

RC - Qual o papel do melhoramento genético 

para os produtos como a carne e o leite? 

JM- É visível o desenvolvimento tecnológico 

nessa área.  Não somente do ponto de vista 

genético para também do sistema de criação.  

A vaca era ordenhada à mão e no balde, com 

o mínimo de observância dos requisitos 

higiênicos sanitários.  O úbere em sua 

conformação foi melhorado geneticamente.  

O animal destinado ao corte teve grande 

melhoria genética para a produção de 

carne mais macia, tenra e de qualidade 

superior.  Novas raças surgiram através de 

cruzamentos orientados, como dentro das 

próprias raças animais foram valorizados 

pelo perfil zootécnico.  As técnicas de IATF 

– Inseminação Artificial em Tempo Fixo, 

transplantes de embriões, fertilização in 

vitro, clonagem dentre outras possibilitaram 

alcançar índices de produtividade 

impensáveis há meio século.  Um animal já 

chegou a produzir um milhão de doses de 

sêmen durante sua vida útil reprodutiva 

e há registro de vaca zebuína gerar mais 

de 300 filhos, e a de sangue européia tem 

desempenho melhor nesse sentido. 

 

RC - Podemos dizer que o melhoramento 

genético e a sanidade dos animais são 

determinantes para o sucesso da atividade? 

Por quê? 

JM- Claro! Aliado à alimentação com 

suplementos minerais adequados.  As 

doenças, incluindo as carenciais é o principal 

impeditivo para que os animais possam 

expressar o seu potencial genético e cumprir 

o objetivo zootécnico de produzir mais 

carne, leite, lã, ovos, mel e pele de qualidade 

superior, dentro das normas e atendendo os 

requerimentos de um mercado cada vez mais 

exigente.

RC - O Brasil possui um controle dos 

rebanhos de imunização contra as doenças 

reprodutivas? Quais os tipos de controle? E 

quais as doenças mais comuns no estado? 

JM- Há uma forte conscientização dos 

pecuaristas sobre o controle das doenças 

reprodutivas.  Faz parte do protocolo o 

controle rigoroso do rebanho do ponto de 

vista das enfermidades que afetam a vida 

reprodutiva e o descarte dos animais que 

não apresentam a higidez adequada para 

permanecer no sistema.  O Médico Veterinário 

que presta a assistência técnica à propriedade 

tem programa de computador que facilita o 

seu poder decisório e indica os animais que 

não acompanham adequadamente os índices 

estabelecidos. 

 

RC - Hoje, quais são os principais desafios do 

Médico Veterinário? 

JM- O Médico Veterinário necessita incorporar 

na sua formação profissional aspectos 

antropológicos, gerenciais, econômicos, 

noções de empreendedorismo e mercado, 

para melhor entender os valores e objetivos 

do seu mister profissional e assim prestar um 

serviço de maior qualidade ao cliente, cada 

vez mais exigente, como disse anteriormente.  

A tecnologia tem avançado de forma célere, 

e a atualização profissional permanente 

torna-se um dos principais desafios.  A 

educação continuada, com a participação 

nos Congressos Brasileiros de Medicina 

Veterinária, nos simpósios e cursos de 

atualização torna-se obrigatória a presença 

dos profissionais que desejam continuar no 

top da carreira profissional. O Congresso é 

uma forma importante para intercambiar 

idéias, trocar experiência, apresentar suas 

observações de inovação tecnológica e 

conhecer os avanços profissionais. 

 

RC - No mês dedicado aos veterinários qual a 

mensagem que gostaria de deixar para esses 

profissionais? 

JM- Expresso, nesta oportunidade, a minha 

confiança nos profissionais médicos 

veterinários do meu País e renovo a minha 

esperança da continuidade da prestação 

profissional de alta qualidade, para que 

pecuária nacional possa continuar seu alto 

desempenho na produção de proteínas 

nobres alimentando o povo, produzindo 

riquezas e gerando excedentes exportáveis 

indispensáveis para a manutenção do 

equilíbrio na balança de pagamentos com o 

exterior.  Essa atividade tem proporcionado 

um equilíbrio social e econômico, sem o qual 

não teríamos a estabilidade política que tanto 

o povo necessita para o equilíbrio e harmonia 

da nação brasileira. Renovo a confiança que 

deposito nos colegas médicos veterinários 

brasileiros.∏

Revista Coopavel - O Brasil possui alguns 

estados livres de febre aftosa sem vacinação, 

mas alguns estados ainda buscam esse selo. 

Qual a importância para o Brasil possuir os 

estados livres de febre aftosa? 

Josélio Moura- O único Estado reconhecido 

pela OIE – Organização Mundial de Saúde 

Animal, com o status de “livre de febre aftosa 

SEM vacinação” é Santa Catarina, há mais de 

10 anos.  O objetivo final do Plano Nacional 

de Erradicação da Febre Aftosa é que todo o 

país fique livre dessa enfermidade e que não 

haja a necessidade de praticar a vacinação, 

e isto estava previsto para o ano de 2020.  

Entretanto é necessário que não haja a 

circulação VIRAL, não somente no estado, mas 

também nos vizinhos e nos países limítrofes 

ou que não possam influenciar os circuitos 

pecuários. Ademias, é necessário que os 

estados disponham de um Serviço Veterinário 

Oficial muito bem estruturado, com equipes 

aprestadas para atuação rápida em caso do 

reaparecimento da enfermidade.  Disponha 

de um Cadastro dinâmico e atualizado, 

controle de trânsito de animais e produtos 

eficiente e que em todos os municípios 

tenham um Conselho de Sanidade Animal 

atuante, entre outras estruturas importantes 

para a efetivação do status desejado.  Por 

Dr. Josélio faz um 
panorama e fala 
dos seus principais 
desafios da profissão
Entrevista: Cláudia Daiane Reinke

No mês de setembro é comemorado o dia do Médico Veterinário. Para falar sobre os principais 

desafios desta profissão, conversamos com Josélio de Andrade Moura, médico veterinário, 

que é diplomado pela escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, desde 

o dia 19 de dezembro de 1970. Moura também já ocupou cargos como Ministro de Estado da 

Integração Nacional, Presidente do Conselho Deliberativo da SUDAM – Superintendência 

de Desenvolvimento da Amazônia, Presidente do Conselho Deliberativo da SUDENE – 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Presidente do Conselho Deliberativo da 

SUDECO – Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, Secretário Nacional 

de Defesa Agropecuária, Diretor Geral do Departamento Nacional de Produção Animal e 

Assessor do Ministro de Estado da Agricultura.

outra parte o Brasil só terá maior segurança 

na suspensão da VACINAÇÃO, quando 

todo o Continente alcançar esse status.  A 

vacina oleosa, cuja tecnologia é brasileira, 

desenvolvida pelo Ministério da Agricultura 

com apoio do Centro Pan-Americano de Febre 

Aftosa, tem sido uma importante arma para a 

manutenção do status de livre de febre aftosa, 

cuja retirada deve ser efetivada mediante um 

eficiente estudo soro epidemiológico.

Aproveito a oportunidade, a bem da história, 

para homenagear dois grandes cientistas: 

Doutor Paulo Augé de Melo e Doutor Ivo 

Gomes, que desenvolveram a vacina oleosa, 

e que foram reconhecidos pela Sociedade 

Brasileira de Medicina Veterinária com a 

outorga da Medalha do Mérito da Medicina 

veterinária Brasileira.

RC - De que forma o produtor pode contribuir 

com ações de controle das doenças? 

JM- O produtor é o primeiro beneficiário 

do programa de controle de enfermidade.  

Também é o primeiro maior prejudicado no 

caso do aparecimento das enfermidades de 

notificação obrigatória e outras, como é o 

caso da febre aftosa. O Estado do Pará, como 

também em Rondônia, antes de obter o status 

de livre da febre aftosa, uma arroba de carne 

bovina era cotada por míseros R$ 28,00 (vinte 

e oito Reais), porque a população bovina é em 

muito superior ao número de habitantes do 

Estado, e estes não tinham acesso ao mercado 

nacional e internacional.  Por essa razão o 

produtor deve estar engajado no Programa 

Nacional de Sanidade Animal, que é a garantia 

ou o seguro de sua atividade pecuária.  O 

produtor é o primeiro observador de qualquer 

mudança nosológica em seu rebanho, e por 

isso deve haver um entendimento intenso 

com o Veterinário que dá assistência a sua 

propriedade, como também ao Serviço 

Veterinário Oficial. 

RC - A luta contra as zoonoses em bovinos 

é constante, qual o panorama do Brasil? É 

possível erradicar essas doenças? 

JM- O Brasil ainda luta contra enfermidades 

zoonóticas que poderiam estar sobre 

controle efetivo.  A Tuberculose, brucelose, 

ectoparasitos que também atingem os 

humanos poderiam estar sobre severo 

controle.  A OIE, OMS (Organização 

Mundial de Saúde) e a FAO (Órgão das 

Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura), consideram o termo atual de 

UMA SÓ MEDICINA: a humana, animal e 

ambiental.  Vemos recentemente a mosca 

do estábulo, disseminada pela prática 

ambiental indevida na lavoura da cana de 

açúcar, afetar os bovinos, principalmente 

leiteiros, suínos e seus tratadores serem 

igualmente acometidos.  Além dos danos 

econômicos causados à criação, avaliada 

a cifra superior a um bilhão de Reais.  A 

dengue, zika, chikungunya, leishmaniose e 

outras enfermidades zoonóticas ambientais 

e aí devem ser tratadas, evitando assim o 

tratamento ambulatorial e hospitalar, com 

elevados custos para a saúde do povo.

RC - Além da febre aftosa, o Brasil, visa 

erradicar a Brucelose e a Tuberculose, 

existem programas de controle? Como eles 

funcionam? 

JM- Como falei anteriormente, os recursos 

orçamentários tanto no nível federal como 

dos estados estão minguando nesse quesito, 

precisam de reforço para a estrutura 

veterinária e laboratorial.  Para tanto é preciso 

uma ação dos produtores, representados pelas 

suas associações, cooperativas e sindicatos, 

federações e confederação, e a classe política 

ligada ao agronegócio pressionarem o 
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Com o objetivo de fortalecer competitividade 

da região, POD debate uso de hidrovias e 

rodovias. A utilização de hidrovias para 

escoar a produção agroindustrial da região 

pode ser uma alternativa para aumentar 

a competitividade do Oeste do Paraná. A 

instalação desse modal no Rio Paraná, uma 

reivindicação antiga dos produtores rurais 

e dos empresários, foi debatida durante o 

encontro da Câmara Técnica de Infraestrutura 

e logística (Infralog), do Programa Oeste em 

Desenvolvimento (POD).

Para o coordenador da câmara, Danilo 

Vendruscolo, ampliar a competitividade dos 

produtos é uma das estratégias para promover 

o desenvolvimento da região, e o transporte 

tem papel fundamental nisso. “Hoje, um dos 

principais custos é com a logística, quase 20%. 

Um valor considerado muito alto”.

O custo é elevado porque praticamente todo 

o trajeto é rodoviário e o produto exportado 

segue para o Porto de Paranaguá. “Nossa meta 

é que o Oeste utilize outros modais e outros 

pontos de saída”, afirma. “Acreditamos que os 

custos serão reduzidos e, assim, seremos mais 

competitivos no mercado externo”.

Na oportunidade, foi apresentado pelo 

Diretor Presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, um estudo que aponta os custos de 

produção para o escoamento das Safras. 

A exposição foi baseada num estudo dos 

lucros e investimentos das concessionárias 

de pedágios do estado, que comprova que o 

agronegócio é prejudicado pelos altos valores 

que devem ser investidos apenas no setor do 

transporte.

O objetivo da parceria é disponibilizar para 

colaboradores e associados da cooperativa, 

serviços de assistência médica. Na assinatura 

do acordo os gestores, diretores e presidentes 

das duas cooperativas participaram do ato.

Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, explicou os motivos que que levaram a 

empresa a optar pela Unimed. “Procuramos 

oportunizar aos funcionários e associados 

da Coopavel um plano de saúde com ampla 

cobertura e que também faz parte do sistema 

cooperativista. Esse convênio retrata a 

sinergia que deve existir entre as cooperativas 

para o bom desenvolvimento da sociedade.”

Cerca de 15 mil funcionários e associados 

podem ser beneficiadas pelo convênio 

firmado. “É um público muito grande 

composto tanto por produtores rurais, quanto 

por funcionários da Coopavel. Eles terão a 

possibilidade de usar os serviços da Unimed, 

que oferece os melhores planos de assistência 

médica particular do país”. – Dr. Antonio 

Kendi Akutsu, diretor de Mercado da Unimed 

Cascavel.

A grande oportunidade é o plano Personal que 

realiza atendimento no mesmo modelo nos 

países desenvolvidos na área de saúde, um 

plano personalizado com base na prevenção 

e sem carência, além disso, existe a opção 

de abrangência nacional. O Plano Personal 

oferece um atendimento personalizado 

com um médico de sua preferência em uma 

unidade especialmente preparada para 

recebê-lo. Seu médico tem um número 

definido de pacientes e por isso você poderá 

ser atendido no menor tempo possível.

“A Coopavel é um cliente que passa a ter 

uma grande participação no volume de 

beneficiários da Unimed Cascavel. Ela 

também se torna uma facilitadora para que 

mais pessoas tenham acesso a um sistema 

de saúde que propicie mais segurança aos 

trabalhadores e associados, que vão ganhar 

em qualidade de vida.” - Levy da Silva Junior, 

gestor de Mercado da Unimed Cascavel.

Diretor Presidente da Coopavel participa 
de encontro da Câmara Técnica de 
Infraestrutura e Logística

Coopavel assina contrato de parceria 
com a Unimed Cascavel

O Diretor Presidente da 
Coopavel, Dilvo Grolli, 
participa do III Aviagen 
Business Conference 
Latin America (ABC-LA)

No último mês a Aviagen realizou a III 

Conferência de Negócios para Clientes da 

América Latina. Os clientes de países da 

América Latina participaram do encontro 

e puderam conhecer as últimas tendências, 

inovações e oportunidades de negócios com o 

mercado latino-americano, para o “III Aviagen 

Business Conference para América Latina” 

(ABC-LA). 

O encontro de três dias proporcionou aos 

empresários analisar com mais profundidade 

as tendências comerciais e inovações que 

impactam a produção avícola mundial, 

além da troca de ideias e informações. 

Outro foco do ABC-LA é disponibilizar  aos 

clientes um feedback e dar sustentação no 

desenvolvimento dos produtos da Aviagen.

"Sediar uma nova edição do ABC-LA nos 

proporciona uma oportunidade para a 

Aviagen demonstrar seu compromisso com 

esta importante região", disse Ivan Lauandos, 

presidente da Aviagen América Latina. Para 

Ullrich Koehler, business manager da Aviagen 

na América Latina, a principal função do 

encontro foi compartilhar notícias sobre a 

evolução recente da indústria avícola, para 

potencialmente impactar nossos clientes, mas 

também ouviremos o que eles precisam para 

melhor servir aos seus mercados. Já Abilio 

Alessandri, business manager da Aviagen no 

Brasil, afirma que o objetivo é posicionar para 

os clientes da América Latina o sucesso na 

indústria avícola global.

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.07.2016 

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
 

 176,484,697.59  
4.0.0.00.0    PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

121,089,410.31  

1.1.0.00.0   dISPonIBIlIdAdE 2,052,952.18  4.1.0.00.0    dEPÓSIToS 89,654,457.93  

                              110 -   disponibilidade 2,052,952.18                                411 -    depósitos a Vista  13,290,833.44 

1.1.3.00.0   TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS 67,662,669.50                                414 -    depósitos a Prazo 76,363,624.49  

                              131 -   carteira Própria 67,662,669.50  4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS 661,780.39 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE cRédITo 106,062,510.13                                451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros 661,780.39  

                              161 -   operações de crédito Setor Privado 111,408,828.18  4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS 22,330,261.35  

                              169 -   operações de crédito em liquidação (5,346,318.05)                               468 -    Banco do Brasil 12,728,018.85 

1.1.8.00.0    oUTRoS cRédIToS 269,165.78                                470 -    caixa Economica Federal 6,937,027.76 

                              180 -   diversos   269,165.78                                 472 -    outras Instituições 2,665,214.74 

1.1.9.00.0    oUTRoS VAloRES E BEnS  437,400.00  4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES 8,442,910.64 

                              194 -   outros Valores e Bens   437,400.00                               493 -    Sociais e Estatutárias 2,743,896.57 

1.1.0.00.0    PERmAnEnTE 283,575.60                                494 -    Fiscais e Previdenciárias 1,789,930.87 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE USo  283,575.60                               503 -    diversas 3,909,083.20 

                               324 - outras Imobilizações de Uso 804,137.80  6.1.0.00.0    PATRImÔnIo lÍQUIdo 55,276,727.07 

                               329 - (depreciações Acumuladas) (520,562.20)                               611 -    capital Social 20,801,974.00 

                              611  -  (-) capital a realizar (2,925.00)

                              615 -    Fundo de Reserva 30,839,549.17 

                              617 -    Sobras do 1o Semestre 3,638,128.90 

7.0.0.00.0    conTAS dE RESUlTAdo 402,135.81 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais 2,715,674.36 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais (2,313,538.55)

ToTAl do ATIVo 176,768,273.19 ToTAl do PASSIVo 176,768,273.19 

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

procedimentro “pró-rata temporis”.

Cascavel- PR, 31 de  julho 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 

 + 500g de frango sassami

 + Sal

 + 200g de parmesão ralado 

grosso

 + 200g de farinha panko

 + Orégano a gosto

 + 3 ovos

 + Óleo para fritar 

MODO DE PREPARO 

1. Tempere os filés de frango 
com sal e outros temperos 
de sua escolha.

2. Em um recipiente, misture 
o parmesão ralado, a 
farinha e o orégano, em 
outro recipiente coloque os 
ovos e os bata levemente, 
apenas para a gema 

misturar na clara.
3. Passe o filé de frango no 

ovo e na farinha, depois 
repita o processo, frite até 
que fique dourado e sirva. 

Rendimento: 4 porções 

Tempo de preparo: 60 minutos

Frango empanado no queijo parmesão
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