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Coopavel uma 
cooperativa 
vencedora
O ano de 2016 foi um ano atípico, de dificul-

dades para toda a economia brasileira, as or-

ganizações precisaram fazer adequações em 

seu quadro de funcionários, realizar cortes 

nas despesas, além de criar estratégias para 

continuar se desenvolvendo e para se manter 

no mercado.

Para a Coopavel, apesar de ter um ano desa-

fiador, foi um momento de superação e de vi-

tória. A cooperativa trabalhou com o controle 

intenso dos custos e os profissionais tiveram 

um desempenho significativo para que a Coo-

pavel atingisse os números fantásticos, uma 

superação dos limites. Todo o esforço e tra-

balho realizado está reflete nos resultados, 

no balanço anual, no sucesso do Show Rural 

Coopavel 2017 e agora com o recebimento re-

corde da safra 2016/2017.

A Coopavel teve um desenvolvimento ex-

traordinário no ano de 2016, apesar de toda 

a recessão econômica do país, a cooperativa 

mostrou a força do agronegócio, apresentan-

do um faturamento de R$ 2,12 bilhões e um 

lucro de R$ 53,8 milhões, o maior desde a sua 

fundação. Com 46 anos, possui 30 filiais na 

região Oeste e Sudoeste do Paraná, tem 4.751 

associados, 5.426 colaboradores, responsável 

por 10.177 famílias que dependem do seu de-

senvolvimento para o sustento de seus lares.

A safra 2016/2017 será recorde no Brasil, a 

Coopavel está preparada para receber e arma-

zenar os grãos dos seus associados. A colheita 

de soja segue até fim do mês, a previsão é de 

recebimento 40% acima da anterior, 396 mil 

toneladas de soja. Já para o milho a projeção é 

de aumentar 50% em média 366 mil toneladas 

do grão. E o trigo a estimativa é de receber 90 

mil toneladas.  

Dilvo Grolli - Diretor Presidente da Coopavel

Valor de Mercado

O quadro abaixo, apresenta os valores de mercado da soja, milho e tri-

go, na média do mês. A comparação realizada é da média do mês de 

fevereiro de 2016, com mesmo mês do ano de 2017. O campo “Variação” 

mostra o comparativo com os valores dos dois meses.

mercado (média mensal)

Produtos Fevereiro de 2016 Fevereiro de 2017 Variação

Soja R$ 69,20 R$ 64,14 -7,3%

Milho R$ 32,47 R$ 25,71 -20,82%

Trigo R$ 40,00 R$ 31,33 -21,68%

Frango em Alta

A venda externa do frango brasileiro apresentou um crescimento ex-

pressivo na exportação de frango no último mês. O aumento em volu-

me foi de 3,2% já a em fevereiro e já a receita passou para 24% acima em 

relação ao período anterior.

O Brasil, é maior exportador de carne de frango do mundo, exportando 

330,2 mil toneladas, em fevereiro de 2016 foram 319,9 mil toneladas. A 

Associação Brasileira de Proteína Animal – ABPA, realizou o levanta-

mento compactando todos os tipos de produtos: in natura, embutidos 

e processados. Quando se fala em volume financeiro o resultado tam-

bém foi expressivo, a soma das exportam foi de US$ 566,2 milhões, com 

US$ 456,5 milhões no mês mesmo mês do ano anterior.

O resultado do primeiro bimestre de 2017 dos embarques da carne de 

frango foi de 693,1 mil toneladas, 8,9% maior que o mesmo período de 

2016. A rentabilidade foi de 28,7%, com US$ 1,167 bilhão a maior renda 

dos últimos quatro anos.

Mercado

Segundo o Informe Economic Group, a safra recorde deve assegurar, 

em partes, a inflação do Brasil em 2017. A estimativa da safra de grãos 

2016/2017 é de uma colheita recorde no Brasil, somada à valorização 

do real comparada com o dólar deve ocorrer uma pressão baixista dos 

preços internos dos produtos agrícolas, o que pode segurar a segurar 

a inflação. 

O que o acontece pela grande safra o que ajuda a movimentar a econo-

mia no país. Assim, a redução da taxa de juros também pode reduzir 

como afirma o consultor José Carlos Hausknecht, da MB Agro Consul-

toria. “Haverá mais vendas de máquinas agrícolas, de fertilizantes e 

até de veículos”, afirma Hausknecht.

O analista de mercado da Informe Economic Group, Aedson Pereira, 

afirma que o agronegócio está ampliando e abrindo novos mercados 

com foco na exportação, incluindo o leste asiático, que é um consumi-

dor potencial pelo alto consumo de produtos agrícolas. “Foi um dos 

setores que apontou maior criação de empregos no ano passado, justa-

mente porque está exportando bastante”. ∏

O Show Rural Coopavel o maior evento do 

agronegócio da América Latina, é a feira que 

abre o calendário de eventos no Brasil, foram 

520 expositores, em uma semana 253.068 mil 

pessoas visitaram, conheceram os lançamen-

tos, as principais tecnologias das empresas 

nacionais e estrangerias.

De acordo com uma estimativa da CNA - Con-

federação da Agricultura e Pecuária do Brasil, 

o agronegócio brasileiro deve apresentar uma 

expansão de 2% em 2017. Para o Produto In-

terno Bruto (PIB), o mercado financeiro prevê 

um crescimento de 0,8%. A Coopavel vai con-

tinuar crescendo e investindo, será um ano de 

muito trabalho, com grandes desafios, metas 

audaciosas, porém perspectivas de um 2017 

ainda melhor, com crescimento de 20%. ∏
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Quaresma 2017: Papa apela à 
defesa da vida “frágil” e alerta 
para obsessão pelo dinheiro
mensagem de preparação para a Páscoa apresenta o outro como um “dom”

O Papa Francisco apela na sua mensagem 

para a Quaresma de 2017, à defesa da vida 

“frágil” e alerta para as consequências nega-

tivas de uma vida centrada no “dinheiro”.

“Cada vida que vem ao nosso encontro é um 

dom e merece acolhimento, respeito, amor. 

A Palavra de Deus ajuda-nos a abrir os olhos 

para acolher a vida e amá-la, sobretudo quan-

do é frágil”, escreve, num texto intitulado “A 

Palavra é um dom. O outro é um dom”.

Francisco questiona em particular a uti-

lização do dinheiro, contestando a “lógica 

egoísta” que não deixa espaço para o amor e 

dificulta a paz.

Segundo o Papa, o “homem corrompido pelo 

amor das riquezas” não vê nada além de si 

próprio.

“Assim, o fruto do apego ao dinheiro é uma 

espécie de cegueira: o rico não vê o pobre esfo-

meado, chagado e prostrado na sua humilha-

ção”, afirma o Papa.

A mensagem parte de uma passagem do 

Evangelho, sobre um homem rico e um pobre, 

chamado Lázaro, que lhe pede ajuda, mas é 

ignorado.

“Lázaro ensina-nos que o outro é um dom. A 

justa relação com as pessoas consiste em re-

conhecer com gratidão o seu valor. O próprio 

pobre à porta do rico não é um empecilho im-

portuno, mas um apelo a converter-se e a mu-

dar de vida”, assinala Francisco.

O Papa deixa votos de que a Quaresma re-

presente “um novo começo” e recomenda as 

práticas tradicionalmente ligadas a este tem-

po de preparação para a Páscoa, “o jejum, a 

oração e a esmola”, como forma de combater 

a “corrupção do pecado”.

A mensagem assinala a importância da “Pala-

vra de Deus” como força de “suscitar a conver-

são” no coração de todos.

“Fechar o coração ao dom de Deus que fala 

tem como consequência fechar o coração ao 

dom do irmão”, observa Francisco.

O Papa pede que as comunidades católicas 

promovam a sua “renovação espiritual”, 

participando também nas Campanhas de 

Quaresma que muitos organismos eclesiais 

promovem.

“A Quaresma é um tempo propício para abrir 

a porta a cada necessitado e nele reconhecer o 

rosto de Cristo. Cada um de nós encontra-o no 

próprio caminho”, recorda.

A Quaresma, inicia com a celebração de Quar-

ta-feira de Cinzas, é um período de 40 dias 

marcado por apelos ao jejum, partilha e pe-

nitência, que serve de preparação para a Pás-

coa, a principal festa do calendário cristão.

No Brasil durante o período da Quaresma é 

realizada a Campanha da Fraternidade. O 

tema e o lema de 2017 foram definidos pela 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) e neste ano o tema será: “Fraternida-

de: biomas brasileiros e defesa da vida”, tendo 

como lema “Cultivar e guardar a Criação”. ∏

Fonte 

http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias/vaticano/

quaresma-2017 

http://www.campanhadafraternidade2017.com.br/

“Em vez de ser um 
instrumento ao nosso 
dispor para fazer o bem 
e exercer a solidariedade 
com os outros, o dinheiro 
pode subjugar-nos, a 
nós e ao mundo inteiro, 
numa lógica egoísta

”Papa Francisco

oração oficial 
da campanha da 
Fraternidade 2017

Deus, nosso Pai e Senhor,  

nós vos louvamos e bendizemos, 

por vossa infinita bondade.

Criastes o universo com sabedoria 

e o entregastes em nossas 

frágeis mãos para que dele 

cuidemos com carinho e amor.

Ajudai-nos a ser responsáveis 

e zelosos pela Casa Comum.  

Cresça, em nosso imenso Brasil, 

o desejo e o empenho de cuidar mais 

e mais da vida das pessoas, 

e da beleza e riqueza da criação,  

alimentando o sonho do novo céu 

e da nova terra que prometestes.

Amém!

Coopavel investe R$ 70 mi em nova UPL
Texto: Gustavo Bernart 

Médico Veterinário

O investimento para ampliar a integração de 

suínos foi cerca de R$ 70 milhões na cons-

trução de uma nova Unidade Produtora de 

Leitões – UPL, com capacidade para 6,3 mil 

fêmeas e em breve pode chegar a 12,6 mil fê-

meas. O mercado para a produção de suínos 

é promissor, o que fez com que a cooperativa 

mirasse para um futuro onde a carne suína 

alcance uma melhor qualidade para atingir 

novos rumos e assim aumentando a rentabi-

lidade do produtor.

Hoje, a Coopavel, possui duas UPL’s -  Unida-

des de Produção de Leitões, uma com 3 mil 

fêmeas e a nova com 6,3 mil, um total de 9.3 

mil fêmeas próprias, produzidas com as me-

lhores tecnologias, com genéticas avançadas, 

nutrição, infraestrutura moderna nas gran-

jas e um departamento técnico especializado 

para atender os produtores. Além das fêmeas, 

a cooperativa mantém mais de cinco parcei-

ros de UPL que somam 4,5 mil matrizes, 21 

mil leitões em terminação, por mês, das duas 

UPL’s próprias e 5 mil animais entregues aos 

parceiros.

Em busca de crescimento e para atender a de-

manda dos próximos anos, a Coopavel, está 

incluindo novos integrados para a atividade 

de suinocultura. Hoje, são em média 90 pro-

dutores integrados, com um volume de 85 mil 

animais alojados. Para atender a demanda de 

leitões das UPL’s e dos parceiros, são neces-

sários 120 mil animais alojados, para os lotes 

de 110 dias de alojados e com intervalo de 14 

dias. Na suinocultura, a cooperativa, dispõe 

de uma grande experiência em toda a cadeia 

de produção. Do projeto da granja até o abate 

em frigorífico próprio com capacidade para 

3,2 mil animais por dia.

O sistema de parceria representado pelas 

granjas de terminação oferece uma oportu-

nidade rentável para produtores rurais que 

desejam investir no setor desenvolvendo uma 

criação com elevado padrão de desempenho 

em custos operacionais relativamente baixos 

comparados a outras atividades.

O padrão dos galpões de terminação da Coo-

pavel, são modais de 900 animais, conforme 

as fotos abaixo. As coberturas dos barracões 

são de Alo Zinco com EPS - Isopor termorre-

gulador, o que melhora a condição de ambiên-

cia para os animais, o sistema de piso pode ser 

vazado com grelhas ou compacto com lâmina 

de água.

Para a cooperativa, para atingir um melhor 

resultado o produtor precisa seguir alguns 

cuidados básicos como:

 + A localização da propriedade em 

raio médio de 60 km da indústria; 

 + A propriedade ter uma estrutura 

básica boa, com água de qualidade, 

energia constante, sem restrições 

de acesso em qualquer tempo; 

 + Idoneidade;

 + Ter condição financeira que suporte 

arcar com 25% do investimento inicial; 

 + Ter visão empresarial e ser 

associado da Coopavel.

Em contrapartida, a integradora, assume o 

compromisso de:

 + Dar a assistência técnica necessária 

para o bom desempenho zootécnico;

 + Fornecer as rações adequadas 

para cada fase da produção;

 + Fornecer os leitões com boa 

sanidade e com peso padrão;

 + Orientar quanto a aplicação de 

vacinas, medicamentos e outras 

medicações quando necessário;

 + Auxiliar no desenvolvimento dos projetos 

e orientar para a obtenção das linhas 

de crédito existentes para o setor.

A Coopavel oferece ainda todo o suporte des-

de o projeto, até o financiamento das ativida-

des com a Credicoopavel. ∏

Produtores destaque em suínos dezembro e Janeiro

Produtor c.A Real Produtos Produtos Fev/2015 Fev/2016 Variação

1º Aldemir Oldoni 2,279 2,024 937,39 2,00% Familiar Manual

2º Marcelo A. Felipe 2,303 2,098 889,38 2,28% Familiar Manual

3º Laurindo Mauerwerk 2,346 2,124 884,08 1,83% Familiar Automático

4º Paulinho Liesenfeld 2,355 2,152 874,46 2,42% Familiar Automático

5º Cesar Giachini 2,356 2,158 886,55 3,29 Familiar Automático
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A hidratação, além da nutrição adequada, é 

um item fundamental na produção avícola. 

Para ambiência, a água, atua como fator pri-

mordial para o sucesso e para o funcionamen-

to adequado dos equipamentos. Nas placas 

evaporativas de sistema de resfriamento coo-

ling, por exemplo, os bicos nebulizadores e os 

bicos de nipple, podem ter seu funcionamen-

to comprometido e alterado de acordo com a 

qualidade da água. Se a água estiver fora dos 

padrões apresentados nas tabelas, em as suas 

características físico-químicas, é preciso ob-

servar e ter os cuidados adicionais de manejo 

para manter a funcionalidade e a vida útil dos 

equipamentos, além de um desempenho sa-

tisfatório do lote.

Não existe registro de problemas relaciona-

dos à qualidade da água, mas é necessária a 

utilização de filtros antes da chegada da água 

no sistema, para evitar o entupimento dos bi-

cos.

Com a instalação do cooling a ambiência me-

lhora muito, por isso, a importância de obser-

var alguns itens como a velocidade de ar, a 

pressão estática dentro do galpão, para que o 

resultado seja adequado. Pois com o controle 

da ambiência, foi possível observar uma me-

lhora no ganho de peso dos animais e na con-

versão alimentar.

O dimensionamento dos equipamentos e a 

velocidade do ar são os pontos mais impor-

tantes de todo o projeto em execução. Por 

tanto é fundamental ter um controlador que 

consiga trabalhar com pressão estática, que 

influencia diretamente na eficiência do coo-

ling. É importante lembrar que uso das placas 

evaporativas, no que se refere ao consumo 

de água é semelhante ao do nebulizador. Se a 

água estiver com baixa qualidade, o produtor, 

deve ter mais cuidados para garantir a fun-

cionalidade e a vida útil dos equipamentos 

que utilizam água na sua operação.

Para os nebulizadores e nipples, o cuidado 

mais importante é o uso de um bom filtro 

para que as partículas maiores não entrem 

no sistema. O filtro deve ser limpo todos os 

dias, além de se ter cuidado com água de pH 

mais alcalino, com a formação de biofilme. É 

importante o uso de cloro na água, o que vai 

inibir a formação do biofilme e melhorar a 

qualidade biológica da água. ∏

Fonte GSI

“É recomendado que 
seja feita diariamente 
a drenagem do coletor e 
do reservatório de água 
para que não ocorra uma 
recirculação desta, mais 
imprópria ainda. Se os 
minerais circularem em 
maior concentração terão a 
possibilidade de aderência 
na celulose é maior, o que 
vai diminuir aderir na 
celulose, diminuindo a 
vida útil dos painéis

”

Coopavel aposta na ambiência 
de precisão na avicultura
Texto: Adelino Henkes 

Técnico em agropecuária

O controle do ambiente de forma eficiente e 

precisa possível: é o desafio que a maioria dos 

avicultores enfrentam. A produção de frango 

de corte em escala industrial exigiu uma efi-

ciência maior em todos os processos da ativi-

dade avícola. O bem-estar animal, a sanidade 

e a produtividade precisam estar alinhados 

para se alcançar melhores resultados por 

lote. A ambiência de precisão é uma estraté-

gia da cooperativa para auxiliar o produtor 

no monitoramento dos galpões e na tomada 

de decisão de forma assertiva, por esse moti-

vo, a implantação das novas tecnologias em 

granjas, auxiliam na viabilidade econômica 

da produção.

O setor enfrenta alguns desafios, em razão 

do aumento da demanda por carne vai exer-

cer uma pressão ainda maior sobre a conso-

lidação e eficiência do setor, que vai gerar a 

criação de granjas maiores. Dessa forma, a 

economia de escala e especialização deixa-

rá as granjas cada vez maiores e com menos 

produtores. Como consequência, muitos cui-

dados precisam ser tomados e monitorar os 

processos devem ser feitos dia e noite durante 

o período de produção tratando com exatidão 

as necessidades dos animais.

A tecnologia na produção

As decisões de gerenciamento, em sua maio-

ria, são baseadas na observação, no julgamen-

to e na experiência do produtor. No entanto, 

com o aumento da escala da produção e com o 

maior número de animais, está cada vez mais 

difícil monitorar a criação de forma satisfató-

ria, sem o uso das novas tecnologias. Na prá-

tica, o que até então, era feito manualmente, 

ganha a precisão dos equipamentos e soft-

wares específicos, onde as granjas podem ser 

monitoradas a distância auxiliando o avicul-

tor a aplicar as técnicas para atender o bem-

-estar das aves e por consequência, atingir 

um índice zootécnico maior.

O composto tecnológico desenvolvido para 

favorecer a ambiência das criações em confi-

namento contempla: sensores; equipamentos 

para resfriamento e aquecimento do galpão; 

exaustores, placas evaporativas, nebuliza-

dores, controle automático das entradas de 

ar, o tunnel doors – que faz a renovação do 

ar controlando os níveis do CO2 (gás carbô-

nico); além de painéis controladores que mo-

nitoram e integram todas essas operações. 

O trabalho é realizado de forma integrada e 

esses sistemas de climatização já fazem parte 

da precisão.  E isso tudo vêm para contribuir 

com o bem-estar animal, que resulta direta-

mente na redução da mortalidade e na melho-

ra dos resultados zootécnicos.

melhores produtores do mês de Fevereiro 2017

Produtor Peso Idade c.A mort. g.P.d. I.E.P. Unidade/município

Dirceu Vidal Farias 2.975 43.23 1.616 1.70 68.82 419 Espigão azul

Frederico Domingos 3.669 50.58 1.683 3.06 72.54 414 Guaraniaçu

José Juarez Krause 3.230 40.00 1.673 2.08 70.22 410 Capitão Leônidas Marques

Leudacir Acleto Zaminhan 3.256 46.54 1.688 1.37 69.96 408 São Sebastião  

Sérgio Fabichacki 2.990 45.00 1.600 1.87 66.44 407 Braganey
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consumo de uma UA 9 Kg, teremos o potencial 

de alimentar 722 UA por um dia. Já trabalhan-

do com pastejo rotacionado ou se cortarmos 

essa forragem para o trato no cocho, podere-

mos alimentar até 12 UA/ha por um período 

de 60 dias. Esse cálculo é uma estimativa, que 

deve ser adaptado com a realidade e com os 

objetivos de cada propriedade, sempre com o 

acompanhamento técnico de um profissional.

Outra espécie muito difundida é o azevém. 

Com boa adaptação à região e a semente é fá-

cil de ser comprada, tem potencial de produ-

zir de 3 a 7 Ton/ha, com 13 e 17% de proteína. 

Como a aveia, possui muitas variedades de ci-

clos curtos a longos, o que pode potencializar 

a produção por área, dependendo do material 

e do manejo utilizados. 

No plantio direto, o ideal é de 10 a 15 Kg de 

sementes/ha, com profundidade entre 0,5 e 

1cm. A semeadura pode ser feita a lanço, onde 

a quantidade de sementes passa a ser de 20 a 

40 Kg/ha. A época de plantio indicada vai de 

março a junho. 

Uma opção de leguminosa é a ervilhaca, tam-

bém conhecida como Avica, é uma planta com 

potencial de produzir entre 2 e 3 Ton/ha, mas 

o destaque é quanto aos seus níveis de proteí-

na, que atingem entre 20 e 24%. O uso de 50 

Kg de sementes por hectare no plantio direto 

com profundidade entre 0,5 e 1 cm. Na semea-

dura a lanço pode ser usado de 50 a 60 Kg/ha. 

O período do plantio é entre março e abril, 

com crescimento vegetativo intenso entre os 

meses de agosto e outubro, quando aveia e 

azevém vão perdendo a força, o que a torna a 

Avica, uma excelente opção estratégica para 

combater o vazio forrageiro nesses meses.  

Por ser uma leguminosa, tem uma capacida-

de de fixar nitrogênio através de suas raízes, 

o que melhora a qualidade das pastagens que 

recebem sobressemeadura dessa espécie, 

uma ótima opção de rotação de cultura para 

as áreas de integração lavoura-pecuária. 

A indicação para esse consórcio é de 50 Kg/ha 

de aveia de ciclo curto mais 20 Kg/ha de aze-

vém de ciclo curto e mais 40 Kg/ha de ervilha-

ca. O recomendado é que os animais entrem 

quando as plantas atingirem de 25 a 30cm, e 

sejam retirados quando as plantas estejam 

com 10 cm. Com isso, é possível preservar o 

meristema apical e algumas folhas, o que vai 

acelerar o rebrote das variedades, aumentan-

do produtividade e diminuído o tempo de es-

pera para repasse nos piquetes.

Além de produção de forragem para o gado, 

as sobressemeaduras e as integrações poten-

cializam a produtividade das áreas em que 

são implantadas, fornecendo e reciclando nu-

trientes, possibilitando a produção de palha 

para cobertura e descompactando solo. 

É importante salientar que assim como as 

lavouras e pastagens exigem adubação, a 

implantação e o manejo dessas culturas de 

inverno, também exigem. Alguns produtores 

acreditam não ser necessário investir nessa 

área, mas fica aqui o alerta que o desempenho 

das espécies de inverno ficar comprometido e 

pode não ser satisfatório, caso a implantação 

não seja feita e manejada com adubação. ∏

Fonte http://www.iapar.br/arquivos/File/zip_pdf/

integracao_lavpecuaria.pdf Acesso em 22/02/2017.

Texto: Ronaldo César da Rosa 

Médico Veterinário

Assim como em 2016, as condições climáticas 

previstas para 2017, são de um inverno mais 

longo e com temperaturas médias mais bai-

xas. Para evitar prejuízos e maximizar os ga-

nhos na pecuária é importante que o produtor 

faça um planejamento forrageiro baseado na 

sobressemeadura das pastagens perenes com 

cultivares de inverno ou utilize a ferramenta 

da integração lavoura-pecuária. Tanto a re-

gião Oeste quanto a região Sudoeste do estado 

do Paraná, são possíveis utilizar as culturas 

de aveia, centeio, azevém, triticale, ervilhaca, 

ervilha forrageira e outros. 

Essas gramíneas e leguminosas, se bem ma-

nejadas, podem atingir grande produção de 

massa em um período onde as baixas tempe-

raturas limitam o crescimento das pastagens, 

comumente implantadas. Uma boa opção 

para a sobressemeadura ou para integração 

lavoura-pecuária é a aveia. Por ser uma das 

espécies mais estudadas entre as gramíneas 

de inverno e por possuir muitas variedades, o 

que faz com que atenda diferentes exigências 

e planejamentos das propriedades.

O período ideal do plantio da aveia é entre os 

meses de março e junho, a recomendação é 

uma taxa de semeadura entre 60 e 80 Kg por 

hectare, uma profundidade de plantio entre 2 

e 4 cm e com a porcentagem de proteína fica 

entre os 12 e 15%. As aveias de ciclo curto pos-

suem um potencial de produzir de 5 a 8 tone-

ladas de matéria seca por hectare, produção 

que pode ser dobrada quando o produtor uti-

lizar materiais de ciclo longo e com um bom 

manejo.  

Para calcular a taxa de lotação e velar em con-

sideração a Unidade Animal - UA que é de 450 

Kg e o consumo médio de animais em engor-

da, que é de aproximadamente 2% do seu Peso 

Vivo - PV. Assim, cada UA consome 9 Kg de MS 

por dia. Na média, a aveia, vai produzir 6,5 

Ton./ha. Se dividirmos os 6500 Kg de MS pelo 

Soluções para vencer os 
desafios do inverno

Myckael Allan Kaefer

Aveia

Ervilhaca

Azevem

Uma estratégia muito usada, com 
ótimos resultados é a consorciação 

entre aveia, azevém e ervilhaca, 
como essas variedades possuem 

diferentes épocas de seu 
maior crescimento vegetativo, 

não competem entre si, mas 
substituem a espécie antecessora, 
evitando a escassez de forragem 

durante todo o inverno.
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Coopavel fatura 
R$ 2,12 bilhões 
e apresenta 
resultados em 
Assembleia
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann
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Márcia Arnold Daga

Sócia desde 2002, da filial de Sede Alvorada, 

formada em Tecnóloga em Projetos de Gestão

Ivan Francener Dallabrida

Sócio desde 1994, da filial de Capitão Leô-

nidas Marques (PR), possui o ensino médio 

completo

Leonir Antônio Felini

Sócio desde 2001, da filial de Quedas do Igua-

çu (PR), formado em Estudos Sociais e Admi-

nistração

Outro momento significativo é o que, a Coopa-

vel, está vivenciando nos últimos dias. Desde 

sua fundação, há 46 anos, a cooperativa não 

havia recebido uma quantidade tão expressi-

va de grãos de soja, como a da safra 2016/2017. 

Até o fim da colheita deve receber 6,6 milhões 

de sacas de soja, cerca de 396 toneladas do 

grão em uma única safra. O montante chega a 

ser 30% maior que a da safra passada.

Com o milho não será diferente, a estimativa 

é que tenha um aumento de 40% em compara-

ção com a anterior de 2015/2016. Serão 6,1 mi-

lhões de sacas, em torno de 366 mil toneladas 

de milho. Mesmo com um volume grande de 

recebimento, a Coopavel está preparada para 

receber e armazenar as colheitas dos produ-

tores pelo período que for necessário. No tri-

go, a Coopavel estima receber mais de 90 mil 

toneladas, com isso, a cooperativa vai atingir 

um recorde histórico de recebimento. 

São 30 filiais próprias para que o associado 

tenha maior tranquilidade na entrega da sua 

produção. Todo esse desenvolvimento que 

tem se apresentado na safra 2016/2017, é fru-

to do trabalho realizado pelos colaboradores, 

junto ao associado, mostra o resultado do es-

forço de cada um, independentemente do se-

tor, integrando de forma consciente todas as 

áreas de produção.

Segundo o diretor presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, o alinhamento da cadeia produ-

tiva está diretamente ligado às matérias pri-

mas que sustentam o negócio. “Adotar uma 

nova estratégia de trabalho, sempre causa 

inquietação, mas a maneira como estamos fa-

zendo nesta safra, tem mostrado claramente 

que em qualquer nova direção é preciso estar 

com a atenção voltada para a dinâmica do 

mercado. A integração entre as áreas também 

precisa estar alinhada com o mercado e entre 

si, para serem cada vez mais competitivos, 

presando sempre pelo respeito e pelo profis-

sionalismo”, explica Dilvo.

Para o presidente, o agronegócio precisa mu-

dar a gestão por “feeling” e passar para uma 

gestão que inclua a inovação e a integração. 

As organizações que trabalham apenas na 

operação padrão pertencem ao passado.

“A Coopavel está em um novo momento, ca-

minha para atingir novos desafios, é ousada 

nos negócios, mas acima de tudo respeita seus 

associados e seus colaboradores. E é com essa 

conduta que a cooperativa tem conquistado, 

mesmo com cenário econômico desfavorável, 

grandes números no seu faturamento, nos 

seus investimentos e agora com o número ex-

pressivo no recebimento da safra 2016/2017. 

Tenho a convicção que o oxigênio dessas 

grandes conquistas é o engajamento e o pro-

fissionalismo dos colaboradores da Coopavel, 

que lutam com a cooperativa por dias melho-

res, pela superação dos desafios que surgem 

todos os dias”, enfatiza o presidente.

Preparar a Coopavel para continuar cons-

truindo equipes multifuncionais com diver-

sos talentos e com comprometimento dos 

profissionais é a forma que a cooperativa en-

controu para seguir superando seus limites, 

vivendo todos os dias um grande momento. 

Para o gerente das filiais, Acir Palaoro, é um 

orgulho fazer parte dessa equipe e marcar a 

história da Coopavel com esse recorde de re-

cebimento. “Estou satisfeito em estar nessa 

organização. Me enche de orgulho fazer parte 

de uma cooperativa que possui uma diretoria 

focada e comprometida. De conviver com pro-

fissionais que trabalham arduamente todos 

os dias, que visitam os produtores para dar 

um atendimento diferenciado. De saber que 

os associados acreditam, não só na cooperati-

va, mas na maneira honesta com que ela atua 

no mercado desde sua fundação há 46 anos e 

vencendo os seus desafios diários”, enfatiza 

Acir.

O ano de 2017 chegou com grandes expectati-

vas de uma economia melhor, com metas au-

daciosas e com um grande desejo de mudança 

em todos os setores. Para a Coopavel não será 

diferente os desafios a serem superados con-

tinuam e o trabalho deve ser cada vez mais 

árduo, somente assim chegaremos no fim de 

2017 com novos objetivos para conquistar no 

ano seguinte. Continuar crescendo de manei-

ra sustentável é a grande meta da Coopavel. ∏

Na Assembleia Geral Ordinária da Coopavel, a 

diretoria da cooperativa apresentou o balan-

ço do ano de 2016, com um recorde histórico, 

um faturamento de R$ 2,12 bilhões e um lucro 

de R$ 53,8 milhões o maior até hoje. 

Com 46 anos de existência, a Coopavel pos-

sui 30 filiais próprias no Oeste e Sudoeste do 

Paraná. São 10.177 famílias que a cooperativa 

se sente responsável, pois atende 4.751 asso-

ciados, sendo que 70% são pequenos e médios 

produtores, 5.426 colaboradores todos depen-

dem dos números positivos da cooperativa 

para que continuem crescendo. 

Nos últimos seis anos, a Coopavel cresceu 

70%, uma evolução constante e contínua, 

em 36 meses, fez um investimento de R$ 300 

milhões, é a empresa cascavelense que fez o 

maior investimento no Oeste do Paraná.

Na oportunidade o diretor presidente da Coo-

pavel, Dilvo Grolli, fez apresentação dos nú-

meros e do balanço anual da Coopavel para os 

associados presentes.

“A Coopavel possuí um patrimônio líquido de R$ 2 bilhões, 
fator que posiciona a cooperativa entre as maiores 
empresas do Brasil. E no ano de 2016, considerado um 
dos piores anos da economia brasileira, também foi um 
momento de superação, o melhor ano da Coopavel, com 
o maior lucro e faturamento da história da cooperativa. 
Para o ano de 2017 a projeção é de crescer 17%, chegando a 
um faturamento de R$ 2,44 bilhões e com meta de investir 
R$ 50 milhões na conclusão das obras do Matrizeiro II 
de aves de ovos férteis, conclusão das obras da UPL II, 
ampliação do abate de frangos para 280 mil aves/dia e 
ampliação do abate de suínos para 1.500 suínos/dia

”dilvo grolli - diretor Presidente da coopavel

Todos os anos durante a assembleia geral 

acontece a eleição dos conselheiros fiscais que 

vão trabalhar durante um ano. O conselho 

fiscal, é responsável por fiscalizar a adminis-

tração em suas ações e contratos. De acordo 

com a lei, deve ser composto após apreciação 

e aprovação da assembleia geral da coopera-

tiva. É composto por três membros efetivos 

mais três suplentes, com a possibilidade de 

reeleição de apenas um terço dos integrantes. 

Para o ano de 2017, foram eleitos em assem-

bleia os seguintes sócios:

Jeomar Trivilin

Sócio desde 1999, da filial de Cascavel (PR), 

formado em Ciências Contábeis

Gustavo Riepenhoff

Sócio desde 1990, da filial de São Sebastião 

(PR), formado em Engenheiro Agrícola

Junior Antônio Brandini

Sócio desde 1999, da filial de Três Barras do 

Paraná (PR) formado em Administração Rural Conselheiros fiscais eleitos durante a assembleia geral

Dilvo Grolli fez apresentação dos números e do balanço anual da Coopavel
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A dor, a superação e a vitória

No dia 8 de março foi instituído o Dia Inter-

nacional da Mulher. Uma data para marcar 

as lutas e conquistas do público feminino. 

Em 1910, liderado pela socialista alemã Cla-

ra Zetkin foi proposta a criação de uma data 

que lembrasse o dia para celebrar as lutas por 

direitos econômicos, sociais e trabalhistas 

igualitários.

Até os dias atuais, as mulheres têm seus ob-

jetivos visando o desenvolvimento pessoal e 

profissional, aos poucos, vêm se destacando 

nas várias atividades que desempenham, in-

clusive no setor do agronegócio. A atuação da 

mulher meio tem evoluído, quando mostram 

uma participação mais efetiva, como apontou 

a última pesquisa publicada pela a ABMRA – 

Associação Brasileira de Marketing Rural e do 

Agronegócio. No levantamento em 1991/1992 

as decisões dentro das propriedades rurais 

eram tomadas por 1% pelas mulheres e em 

2013/2014 esse número subiu para 10%, peque-

no ainda, mas demonstra o despertar para o 

desejo de participar de maneira ativa dos ne-

gócios no campo. 

A Márcia Arnold Daga, produtora e associada 

da Coopavel, faz parte dessa geração de mu-

lheres que atuam de maneira brilhante no 

agronegócio. Com graduação em Processos 

Gerenciais, a agricultora, está ligada ao setor 

desde seu nascimento. Filha de produtores, 

sempre ajudou o pai na roça, como ela mesmo 

conta, fazia todo o trabalho com a capinadei-

ra. Quando veio para Sede Alvorada (PR), seu 

primeiro emprego foi como auxiliar admi-

nistrativo na filial da Coopavel. Foi na coo-

perativa, que entre a entrega de uma safra e 

outra, os olhares de Márcia e Nei se cruzaram. 

Os dois, filhos de associados da Coopavel, no 

ano de 1990 se casaram e foram morar na pro-

priedade com os pais de Nei, com a intenção 

de cuidar deles, caso algum dia precisassem. 

Tiveram dois filhos Alisson e Maiara, duran-

te o período de licença maternidade, Márcia 

realizava trabalhos no campo: tirava leite, 

auxiliava na agricultura, buscava peças, fazia 

serviço de banco, além de cuidar dos filhos e 

da casa. Estava sempre por perto, observava a 

condução da propriedade pelo esposo.

O casal era muito ativo na comunidade, desde 

2010 participavam dos encontros de casais, 

Nei era integrante do Conselho da Coopavel, 

Marcia fazia parte do grupo de mulheres da 

cooperativa. No ano de 2012, durante os tra-

balhos da fazenda, Nei, sofreu um acidente e 

acabou perdendo a vida. Deixando a esposa, 

dois filhos e um grande desafio para Márcia, 

dar continuidade ao trabalho que os dois 

faziam juntos. Naquele momento de infeli-

cidade e insegurança, a decisão, continuar 

conduzido a propriedade. Os filhos, queriam 

desistir da faculdade para assumir o traba-

lho, Marcia tomada pela dor e pelo amor aos 

filhos, resolveu continuar com a atividade, 

para que Alison e Maiara pudessem continuar 

frequentando a faculdade. 

Com 30 alqueires para plantar, foi necessário 

contratar uma pessoa para ajudar no plantio 

da soja e do milho, principais atividades da 

fazenda para o sustento da família. Tudo que 

a produtora passou com a perda do marido, 

fez com que ela buscasse aprender, pesquisar 

cada vez mais sobre o setor, fazer cursos téc-

nicos, estar sempre informada das novidades 

do mercado. O auxílio técnico da Coopavel foi 

de suma importância para que as escolhas da 

agricultora fossem as mais assertivas possí-

vel. “A assistência técnica dos profissionais 

da Coopavel foi muito importante para que eu 

não desistisse, eles me auxiliaram nas esco-

lhas dos melhores produtos, das variedades 

mais adequadas para a minha propriedade, 

me incentivaram a não desistir”, explica Már-

cia. Para a agricultora, a cooperativa teve 

outro papel fundamental através dos cursos 

realizados na Unicoop. “Os treinamentos 

voltados para o desenvolvimento pessoal e 

profissional, foi com eles que aprendi a en-

tender melhor as pessoas, a conviver melhor, 

conhecer melhor cada um, ter mais confiança 

no meu trabalho, acreditar mais em mim. Co-

mecei a sentir que sou capaz, posso vencer, é 

o que tenho feito nestes últimos cinco anos”, 

enfatiza. Foi com esse incentivo, que Márcia, 

como forma de ocupar o tempo, se formou em 

Tecnologia em Processos Gerenciais. 

Francisco Bauer, é o profissional que está 

desde de 2012 na fazenda dos Daga, explica 

que para ele não existe nenhuma diferença 

em trabalhar com a orientação de um homem 

ou de uma mulher. “Para mim é indiferente, a 

Dona Márcia, administra com a mesma com-

petência de um homem. Estou aqui desde 2012 

e nunca tive problema. Sempre conversamos 

bastante, trocamos ideias sobre as lavouras, 

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

quando ela faz algum curso da área técnica, 

com alguma novidade, algum lançamento, 

me repassa as informações para que eu possa 

aplicar na fazenda”, finaliza Francisco.

Em 2015, surgiu um convite para participar 

da eleição para a diretoria da Coopavel, no 

Conselho Fiscal, Marcia aceitou, concorreu e 

naquele ano não atingiu a quantidade neces-

sária de votos. No ano seguinte, em 2016, par-

ticipou e foi eleita e será a primeira mulher a 

fazer parte da diretoria da cooperativa.

Essa participação feminina nas organizações 

e nas fazendas brasileiras estão ganhando 

cada dia mais espaço. De acordo com uma 

pesquisa apresentada no primeiro Congresso 

Nacional das Mulheres do Agronegócio, em 

outubro de 2016, mostrou informações com 

dados muito relevantes e surpreendentes, 

sobre o desempenho do público feminino no 

agronegócio brasileiro. De todas as entrevis-

tadas 42,4% participam de todas as ativida-

des do setor, sendo que 42% na agricultura, 

onde 48% cultivam soja, 42% plantam milho, 

25% atuam na pecuária, 20% na agropecuária 

e 13% nas agroindústrias. Quando falamos na 

criação de animais, 70% delas trabalham com 

bovinocultura, 25% com produção de leite, 

15% com frango de corte, 15% com suínos e 3% 

com outros animais. 

Já em outro estudo que a ONU – Organização 

da Nações Unidas realizou, o resultado apon-

ta que no Brasil de cada 100 agricultores que 

conduzem as propriedades, 13 são mulheres. 

Número que ainda é pequeno mas cresce a 

cada ano. O país onde as produtoras possuem 

maior representatividade é o Chile com 30%, 

seguido do Panamá com 29%, depois o Equa-

dor e o Haiti com 25%. Para a OIT – Organi-

zação Internacional do Trabalho, entidade 

também ligada a ONU, nos países em desen-

volvimento 43% da mão de obra é feminina, já 

nas economias com base na agricultura, elas 

realizam 70% de todo o trabalho.

Sobre o futuro, na opinião das entrevistadas, 

o segredo para que o agronegócio continue 

crescendo e se desenvolvendo no Brasil, são 

a genética, a rotação de culturas e as pasta-

gens aliadas com as grandes fontes de conhe-

cimento e de inovação. Para as mulheres do 

agronegócio as propriedades devem conti-

nuar sendo administradas pelas famílias.

A Coopavel realiza todos os anos o Show Ru-

ral Coopavel, uma feira que apresenta as prin-

cipais novidades, lançamento e tecnologias 

das empresas nacionais e estrangeiras, que 

expõem em uma semana de evento. É uma 

verdadeira escola a céu aberto, na edição de 

2017 mais de duas mil mulheres associadas 

e esposas de associados, organizadas em ca-

ravanas de todas as filiais da Coopavel, coor-

denadas pela Unicoop, visitam o Show Rural, 

comprovando o grande interesse em apren-

der, em buscar o conhecimento e se atualizar.  

A produtora Márcia Arnold Daga lembra que 

quando o marido participava do Show Rural, 

lhe acompanhava, mas ela gostava de visitar 

as áreas de artesanato e das plantas medici-

nais, hoje ela vai mais com outro olhar. “Agora 

o meu foco mudou, meu interesse é outro. Eu 

vou no Show Rural comprar máquinas, ana-

lisar as variedades de soja e milho, durante 

a feira os preços são melhores, consigo mais 

desconto e melhores condições para pagar. 

Todas as dúvidas que eu tenho, lá eu consi-

go esclarecer, vejo as novidades e quando eu 

preciso mudar alguma coisa é no Show Rural 

Coopavel que eu busco as sugestões”, finaliza 

a associada.

O objetivo do trabalho desenvolvido com as 

mulheres pela Coopavel, através da Unicoop, 

é de incentivar a ajudar na condução das 

produtoras, não só da família, mas da pro-

priedade. Além de conhecer as novidades do 

Show Rural, a participação em palestras vol-

tadas para as potencialidades de cada uma, 

visa motivar o desenvolvimento no dia a dia 

no campo e na cooperativa. Esse trabalho de 

formação, de desenvolvimento pessoal e das 

atividades relacionadas ao agronegócio é rea-

lizado durante todo o ano.

Para a gerente da Unicoop, Sandra Aparecida 

dos Santos, o trabalho realizado com as fa-

mílias, os jovens, os casais e as mulheres só 

acrescenta e melhora o relacionamento dos 

participantes e com a cooperativa. “Queremos 

incentivar e apoiar a atuação das mulheres no 

agronegócio. O que procuramos transmitir 

para as participantes que homens e mulheres 

podem caminhar juntos, tanto nas decisões 

das propriedades quanto das decisões dos 

assuntos da família. É essa contribuição que 

a Coopavel quer passar para os seus associa-

dos, que eles sejam companheiros, que se aju-

dem mutuamente”, explicou Sandra.

As mulheres possuem um grande poder de 

passar por grandes provações e superá-las, 

de superar grandes desafios, de passar por 

lutas e vencê-las. A vida das mulheres é um 

constante aprendizado, conhecer a história 

de vitória da produtora Márcia é viver um 

pouco do que cada uma passa no seu dia a dia. 

É acreditar em um futuro melhor e com mais 

igualdade, com mais oportunidades que cada 

uma pode criar. É nunca desistir e vencer ao 

lado daqueles que a amam. ∏

Márcia e seus filhos Alisson e Maiara

Márcia e seu funcionário Francisco

Márcia

“Novamente estou 
assumindo um 
grande desafio, uma 
responsabilidade imensa 
de representar os 4.751 
associados da Coopavel. 
Fazer parte desse grupo 
de pessoas idôneas, além 
de ser desafiador é uma 
grande vitória, pois eu 
penso que poderia ter 
desistido e abandonado 
tudo e hoje estou aqui, 
continuo a lutar para ser 
a cada dia uma pessoa e 
uma profissional melhor.

”márcia Arnold daga
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tes a todas doenças. Assim, outras técnicas 

como a produção de sementes indenes e seu 

tratamento com fungicidas, a rotação de cul-

turas e a eliminação de plantas voluntárias, 

auxiliam na redução do inóculo dos patóge-

nos. Além dessas medidas, dispõe-se do con-

trole químico, o qual pode ser usado de forma 

preventiva ou curativa.

Os métodos de controle de pragas

Do ponto de vista econômico, o inseto só é 

considerado praga para uma determinada 

cultura quando atinge níveis populacionais, 

cujos danos potenciais superam o gasto que 

seria necessário para evitá-los. As pragas 

que atingem com maior frequência essa con-

dição na cultura do trigo, são os pulgões, a 

lagarta-do-trigo, a lagarta-militar, o coró-

-das-pastagens, o coró-do-trigo e o percevejo-

-barriga-verde. O controle pode ser feito pela 

aplicação de inseticida em pulverização ou 

via tratamento de sementes de trigo com in-

seticidas sistêmicos.

Os métodos de controle de 
plantas daninhas

As plantas daninhas de maior importância 

na cultura do trigo, são: Aveia preta (Avena 

strigosa), azevém (Lolium multiflorum), nabo 

(Raphanus raphanistrum) e Serralha (Son-

chus oleraceus). 

Os métodos de controle de plantas daninhas 

na cultura do trigo podem ter feitos de maneira 

preventiva, métodos culturais e controle quí-

mico. Os herbicidas constituem-se no método 

mais utilizado para o controle de plantas da-

ninhas em cereais de inverno. As estratégias 

de controle podem ser adotadas rapidamente 

e eficientemente quando se usam herbicidas, 

comparado ao uso de somente medidas me-

cânicas. O controle químico deve ser visto 

como uma ferramenta adicional, e não como o 

único método para diminuir os prejuízos com 

plantas daninhas. 

A Coopavel participa de um programa de re-

ciclagem no cultivo de cereais de inverno, 

programa elaborado pela OCB - Organização 

das Cooperativas do Brasil, juntamente com a 

Embrapa Trigo, sediada em Passo Fundo-RS. 

Este programa tem como objetivo reciclar o 

corpo técnico das cooperativas brasileiras na 

cultura de cereais de inverno. 

Como a cooperativa tem o trigo com o princi-

pal produto de inverno, junto com o milho, a 

participação dos profissionais é com o objeti-

vo de melhorar o atendimento ao cooperado, 

qualificando os agrônomos.

O engenheiro agrônomo, Bruno Viapiana, foi 

o primeiro a participar desta reciclagem e re-

cebeu o desafio de demonstrar esta realidade 

no campo, apresentar o trigo como cultura al-

tamente rentável quando trabalhado de uma 

forma correta, com todos os princípios bási-

cos da agronomia. ∏

Quando nos aproximamos da safra de inver-

no, surge sempre a dúvida do produtor: Será 

que planto trigo? Está valendo a pena? Sem 

dúvidas, o cultivo do trigo é uma ótima opção 

de renda no inverno, permite uma estabili-

dade no fluxo de caixa, com duas entradas 

de receita durante o ano. O cultivo do trigo, 

otimiza o uso da área, além da rotação de cul-

turas e a cobertura do solo serem eficientes 

formas de controlar as plantas daninhas, as 

doenças, as pragas que atacam as lavouras, 

além disso, promove a retenção de água com 

a proteção da palhada, a qual vai ajudar as 

plantas a executar uma maior tolerância à de-

ficiência hídrica no cultivo de verão, evitando 

a erosão.

O consumo se mantém inalterado nos últimos 

anos, com a demanda brasileira em 10 mi-

lhões de toneladas. Historicamente, a cultura 

do trigo foi estabelecida no Sul do país, onde 

está 90% da produção, contudo, com a evolu-

ção das pesquisas de melhoramento genético, 

o trigo começa a avançar no Brasil Central.

Mas a rentabilidade da cultura do trigo, de-

pende, fundamentalmente, do conhecimento 

de aspectos relacionados à fisiologia da  plan-

ta de trigo: o crescimento, o desenvolvimento, 

das peculiaridades da região onde o trigo será 

cultivado, por exemplo, o clima e o solo, das 

práticas de manejo adequadas para a cultura 

em cada situação de produção, como: a esco-

lha de cultivares, a época de plantio, o manejo 

e a conservação do solo, a adubação, a cala-

gem, as doenças, as pragas, as plantas dani-

nhas e seus respectivos métodos de controle.

A escolha de cultivares

Para obter sucesso em uma lavoura, a escolha 

correta da cultivar a ser semeada é essencial. 

Particularmente para cereais de inverno, 

onde a margem de receita obtida, em média, 

é inferior ao das culturas de verão, a decisão 

correta é fundamental. 

A semeadura deve ser realizada no período in-

dicado para cada município, de acordo com o 

zoneamento agrícola para a cultura do trigo.

A densidade a ser adotada deverá considerar 

a indicação para cada cultivar e para cada re-

gião produtora, conforme indicação técnica 

das instituições de pesquisa e/ou dos obtento-

res das cultivares.

A distância entre linhas normalmente indica-

da para trigo é de 17 cm, no máximo de 20 cm. 

O manejo e a conservação de solo

O manejo de solo de maior eficiência e em 

maior adoção no Brasil, é o plantio direto, que 

consiste em: mobilização do solo restrita a 

linha de semeadura, rotação de culturas, ma-

nutenção do solo permanentemente coberto, 

diminuir o intervalo de tempo entre a colheita 

e a semeadura subsequente, utilizar práticas 

mecânicas ou obras hidráulicas para contro-

lar a erosão.

A adubação e a calagem

A correção da acidez do solo é realizada me-

diante prática da calagem do solo. Esta tem 

por objetivo reduzir o índice de acidez do solo 

através da aplicação de calcário, compos-

to pelos neutralizantes carbonato de cálcio 

(CaCO3) e de magnésio (MgCO3). A quantidade 

de calcário a ser utilizada deve ser calculada 

através de dados da análise de solos da área 

onde será semeada a cultura.

A finalidade da adubação é elevar o teor de 

nutrientes no solo a quantidades suficientes 

para que o trigo expresse seu potencial de 

rendimento, quando atendidos outros fatores 

limitantes como a água, a sanidade de plan-

tas, o controle de plantas invasoras, as condi-

ções de clima entre outros.

Os métodos de controle de doenças

O uso de cultivares resistentes é a medida pre-

ferencial para o controle de doenças, porém, 

não foram desenvolvidas cultivares resisten-

Excelentes resultados 
incentivam produtores da 
Coopavel ao plantio do trigo
Texto: Bruno Viapiana (In Memoriam) 

Engenheiro Agrônomo

Bruno Viapiana, escreveu esse 

texto antes do trágico acidente 

que lhe tirou a vida, no dia 

25 de fevereiro de 2017. 

Bruno tinha 28 anos e era 

engenheiro agrônomo da filial 

da Coopavel em Céu Azul (PR).

Com a autorização da família, 

publicamos seu artigo, como forma 

de homenagear e agradecer toda a 

dedicação e o seu profissionalismo, 

pela Coopavel e por seus associados. 

Obrigado Bruno por sua valiosa 

prestatividade de sempre. 

Descanse em paz. A família, 

nossos sinceros sentimentos.

A direção da Revista Coopavel

Gardin Kacio Rieger

O caso de sucesso

Na filial da Coopavel de Céu Azul, com o intuito de mostrar que a cultura do trigo pode 

ser altamente rentável, foi escolhida uma área, onde foram seguidas corretamente to-

das recomendações técnicas para obter altas produtividades. O resultado foi excelente, 

confirma a produtividade do associado da Coopavel da filial de Céu Azul (PR). 

 + Produtor Gardin Kacio Rieger

 + Área 5 alqueires

 + Cultivar Tbio Toruk 

 + Adubação base Fertilizante Coopavel 10.15.15 + micronutrientes – 700 Kg/alqueire

 + Adubação de cobertura Uréia Super Coopavel – 300 Kg/alqueire

 + Aplicações de fungicida 3 aplicações

 + Produtividade 204 sacas por alqueire

O custo total do produtor ficou em 100 

sacas por alqueire, com um lucro de 

104 sacas/alqueire.

Com esse resultado, ficou comprovado 

que a cultura do trigo é uma excelente 

opção para a safra de inverno, trazen-

do além de muitos benefícios, uma alta 

rentabilidade ao produtor.
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Show Rural Coopavel movimenta  
R$ 2 bilhões em apenas uma semana
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Foram cinco dias de feira, 253.068 mil visi-

tantes, produtores rurais das mais diversas 

cidades do Brasil e do mundo, todos em busca 

de novas tecnologias e inovações, todos em 

busca do Amanhã. 

Desde sua criação em 1989, o Show Rural 

Coopavel, tem como principal objetivo dar a 

mesma possibilidade de conhecimento para o 

pequeno, o médio e o grande produtor rural. É 

tornar possível, através desta grande vitrine, 

o que existe de melhor no agronegócio brasi-

leiro e mundial. 

“A mudança do amanhã é o resultado da ati-

tude hoje”. Foi com esse conceito que o Show 

Rural Coopavel foi desenvolvido, com a fina-

lidade de preparar o produtor rural e as pro-

priedades para o futuro. 

Os 520 expositores das empresas nacionais e 

estrangeiras tiveram uma oportunidade úni-

ca, de lançar suas tecnologias, os seus princi-

pais produtos, naquela que é a maior feira do 

agronegócio da América Latina, em um even-

to que movimentou R$ 2 bilhões em apenas 

uma semana, que vai gerar negócio durante o 

ano todo, já que parte do faturamento é reali-

zado depois do evento. 

Além do governador Beto Richa do Paraná, 

outros quatro governadores do Mato Grosso 

do Sul, do Rio Grande do Sul, de Santa Catari-

na e da Província de Tucumán na Argentina, 

visitaram o Show Rural Coopavel. O ministro 

da Agricultura, Blairo Maggi, esteve no even-

to e foi enfático quando se referiu ao setor do 

agronegócio.

“Somos nós, os agricultores 
que vamos tirar o 
Brasil da Crise

”Blairo maggi

Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo 

Grolli, o Show Rural Coopavel, superou as ex-

pectativas, foi excelente. “É gratificante ver 

nos olhos das pessoas, a sensação do dever 

cumprido, de saber que estamos no caminho 

certo. Ver que, a Coopavel, está organizando 

um evento que defende os interesses dos pro-

dutores rurais, do agronegócio brasileiro e 

mundial, e que deixa assim, um grande legado 

para as futuras gerações, de melhorar a cada 

dia a produtividade dentro das propriedades, 

sejam elas pequenas, médias ou grandes. É 

esse o grande desafio do Show Rural Coopa-

vel, dar a todos, a possibilidade de aprender e 

crescer”, enfatiza Dilvo.

O Show Rural Pecuário é outro grande em-

preendimento dentro do evento, que mostra 

para os pecuaristas as grandes tecnologias 

no setor, a genética e a criação das raças. Na 

estrutura física, um investimento de R$ 5 mi-

lhões foi realizado para a construção de seis 

barracões para a exposição do gado de leite e 

de corte. As 15 raças das principais associa-

ções brasileiras dos criadores participaram 

do evento, realizando a venda direta de repro-

dutores para os pecuaristas, touros das me-

lhores cabanhas do Brasil. E não diferente do 

setor agrícola, o objetivo é de sempre ampliar 

o conhecimento do pecuarista, para que ele 

possa obter uma produção maior, com leite e 

carne de qualidade. Trazendo para discussão 

a qualidade da pastagem, da alimentação e de 

outras tecnologias do setor.  

Em 2018 o Show Rural Coopavel vai comemo-

rar 30 anos de existência e será, como de cos-

tume, na primeira semana do mês, de 5 a 9 de 

fevereiro de 2018.

Bem-vindo ao Amanhã, chegou, e foi um belo 

exemplo de cooperativismo! ∏

Myckael Allan Kaefer

Myckael Allan Kaefer

A participação das mulheres na sociedade 

se tornou cada vez mais clara e presente. Há 

algum tempo, as mulheres deixaram de ser 

coadjuvantes para se tornarem protagonistas 

de suas próprias histórias. 

É inquestionável que a internet trouxe gran-

des benefícios, com a velocidade e volume de 

informações disponíveis. As redes sociais 

permitiram que as mulheres se comunicas-

sem e percebessem que existe uma força 

maior e que unidas são mais fortes. 

O grande impacto atual se concentra com as 

mulheres atuantes no campo, contrariando 

o paradigma de uma atividade considerada 

100% masculina.

Tivemos recentemente um marco que ficará 

registrado como um divisor de águas. Foi o 

acontecimento do primeiro Congresso Nacio-

nal das Mulheres do Agronegócio, em outubro 

de 2016, idealizado e promovido pelo Transa-

merica Expo Center.

O evento superou as expectativas com uma 

corrente de adesões de mulheres de mais de 

20 estados de todo Brasil. Éramos mais de 600 

mulheres reunidas na busca de conhecimento 

e, sobretudo, do reconhecimento e valoriza-

ção da mulher no campo! 

Este ano, vamos participar da segunda edição 

do Congresso, que acontece nos dias 17 e 18 de 

outubro, no Transamerica Expo. Queremos 

novamente nos reunir para trocar experiên-

cias, informações e conhecer outras mulhe-

res. 

A mulher no campo também tem um olhar 

minucioso, se preocupa com todo o contexto; 

ecossistema, comunidade social, comparti-

lha informação, tecnologia e novos conceitos 

de gestão.

Tem um perfil de luta e coragem às adversida-

des.

A mulher do campo está nesse processo de 

conquista, mantendo muito bem o equilíbrio 

entre seu lado profissional e pessoal. ∏

No mês de março comemoramos 

o Dia Internacional da Mulher. A 

Carmen Perez, escreveu para a 

nossa revista um artigo falando dos 

desafios da mulher no agronegócio. 

Ela está à frente da fazenda em 

Barra do Graças, no Mato Grosso, 

há 16 anos. Inicialmente, seu foco 

foi unicamente na cria, mas depois 

mergulhou na implantação da 

Seringueira. E em 2017, assumiu 

a presidência do NFA, Núcleo 

Feminino do Agronegócio do Brasil.

As mulheres no agronegócio
Por Carmen Perez

“Eu enxergo a mulher 
cada dia mais ativa, 
especialmente à frente de 
lideranças de associações 
e cooperativas, com 
um papel fundamental 
no trabalho e no 
desenvolvimento 
educacional de uma 
sociedade carente de gestão 
e recursos humanos.

”
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JLTM Basta ver onde já está sendo feito e com-

parar com vizinhos que não atuam com essa 

visão gerencial. Lucratividade a longo prazo 

é a regra de ouro do agronegócio. E sustenta-

bilidade representa alta tecnologia, e quem 

disse que não orgânicos? Visite a fazenda 

Nutrilite da Away em Ubajara no Ceará, e me 

diga se aquilo não se trata de mega sabedoria 

tecnológica?

RC O Brasil em 2016 passou por grande difi-

culdade na economia e o agronegócio foi o que 

sustentou o país durante esse período. Na sua 

opinião como deve se desenvolver a economia 

a partir de 2017?

JLTM Seguiremos com o papel preponderante 

do agro. Mas precisamos liderar a sociedade 

e oferecer uma meta, uma visão. Encontrei o 

presidente da Coopavel na HSM Expomana-

gement em SP, onde palestrei sobre agroma-

nagement, o desafio dos líderes, e concluímos 

juntos um objetivo nacional: 400 milhões de 

toneladas de grãos até 2030. Assim, Dilvo 

Grolli, e José Luiz Tejon acreditam e apontam: 

400 milhões até 2030 e muito milho.

RC Na sua opinião, para o agronegócio brasi-

leiro, qual a expectativa para a produção em 

2017? Teremos um desenvolvimento maior? 

JLTM 2017 ainda é muito perto. Porém com 

confiança, e crescendo áreas de integração 

lavoura, pecuária e floresta onde der, com 

uma governança inteligente e sábia, e com 

líderes da própria agropecuária dialogando 

mais e melhor, obtendo uma voz única para 

as demandas urgentes do setor, podemos sim, 

buscar 5% ao ano de crescimento, como meta 

inicial.

Adiciono o papel vital e essencial do coope-

rativismo, incluindo o de crédito, e demais 

áreas. Não há futuro sem a filosofia coope-

rativista. E, neste sentido, as cooperativas 

devem e precisam exercer uma clara comuni-

cação de seus valores e princípios para toda 

a sociedade brasileira. A marca cooperativa 

precisa representar ética e dignidade huma-

na na percepção da opinião pública. Nos Esta-

dos Unidos, organização de suas cooperativas 

criaram, por exemplo, um filme espetacular 

com a música Blowing in the wind de Bob Dy-

lan, agora Nobel de literatura. Está na hora de 

fazermos uso dessa sensitividade inteligente 

para as cooperativas e pelo Brasil. ∏
O desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro 
através da sustentabilidade 

O nosso entrevistado é jornalista e publicitário, mestre pela Universidade Mackenzie e 

com especializações em Harvard, MIT e Insead, atualmente é doutorando em Ciências 

da Educação e Professor da FGV in company, em São Paulo, e professor de MBA na 

Audencia, em Nantes, na França. É presidente da TCA Internacional e dirige o núcleo 

de agronegócio da ESPM. Foi diretor dos grupos O Estado de S. Paulo, Agroceres e 

Jacto S/A. Atua ainda como Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável 

(CCAS). Foi eleito palestrante Top of Mind do país pelo Prêmio Estadão RH e Great 

Key Speaker pelo Troféu Olmix, em Paris. Possui 33 livros publicados (autoria e 

co-autoria), incluindo os best-sellers O voo do cisne, O beijo na realidade, A grande 

virada, Liderança para fazer acontecer e O código da superação, todos publicados pela 

Editora Gente. Hoje, José Luiz Tejon Megido, coloca sua vida a serviço dos que buscam 

a vitória em seus desafios e compartilha conosco um pouco de sua experiência.

Revista Coopavel A palavra sustentabilidade 

está na moda, ser sustentável é a regra da hu-

manidade. Mas o que é sustentabilidade?

José Luiz Tejon Megido Significa não roubar 

do futuro para fazer o presente. Represen-

ta ter uma forte consciência da lei de causa 

e efeito. Acima de tudo sustentabilidade se 

desenvolve com a competência humana de 

passar a perceber o que não se percebia an-

tes. Logo, sensores originados em tecnologia 

avançada amplificam essa consciência hu-

mana de perceber o, até então, invisível e não 

percebido.

RC Muito se fala em agricultura e pecuária 

sustentável, mas o que de fato elas fazem?

JLTM Em primeiro lugar devem servir para 

aumentar o patrimônio do próprio produtor. 

O valor de suas terras, um ciclo de vida mais 

rentável ao longo do tempo, e uma compe-

tência de gestão mais evoluída, formação 

de sucessão; em segundo lugar significam a 

construção de um ciclo virtuoso nas relações 

negociais dos produtores com todos os elos 

da cadeia produtiva do agronegócio, levando 

valor saudável e nutritivo aos consumidores 

finais. O mais inteligente e melhor da nature-

za. E, claro, sem a natureza a atividade está 

morta. Sustentabilidade acima de tudo quer 

dizer vida.

RC O que é ser, viver e agir com sustentabili-

dade?

JLTM Respeito pela dignidade humana na 

terra. Consciência da dependência da vida 

humana interligada a todos os demais fato-

res vivos no planeta. Colocação do lucro como 

meio a serviço de fins evolutivos da existência 

humana no universo.

RC Qual a importância para as futuras gera-

ções ter um mundo mais sustentável?

JLTM Educação para a evolução da espécie. 

Gerações humanas mais aprimoradas, inte-

ligentes e conscientes das inexoráveis leis de 

causa e efeito.

RC E como o produtor poderá vencer o desafio 

de alimentar o mundo de forma sustentável?

JLTM Usando conhecimento, aprendendo a 

cada dia. Fazer de sua propriedade um eterno 

campo experimental. Humildade para apren-

der e seguir os produtores mais admirados e 

avançados. Não ficar furioso, e sim curioso. 

Ter muito amor e orgulho pela sua nobre pro-

fissão.

RC Como trazer essa sustentabilidade para o 

agronegócio? Quais as principais alternati-

vas para auxiliar o produtor?

JLTM Pesquisa, conhecimento, informação 

científica. Conhecer os efeitos da sustentabi-

lidade ao longo de toda cadeia produtiva. O 

antes e o pós porteira das fazendas causam 

cinco vezes mais impactos do que o dentro da 

porteira, como vários estudos já revelaram, 

ou seja, sem métricas não saberemos admi-

nistrar e muito menos com quem comparti-

lhar custos e resultados da sustentabilidade. 

E ainda vamos educar a população,  que joga 

fora cerca de 30% dos alimentos produzidos.

RC Para ser um produtor sustentável exige in-

vestimento muito alto?

JLTM Exige o maior de todos os investimen-

tos: vontade de aprender e fazer. 

RC Quais são as ações que o Conselho Cientí-

fico Agro Sustentável (CCAS) realiza e que po-

dem auxiliar os produtores nessas questões?

JLTM O CCAS reúne uma plêiade de pesquisa-

dores, cientistas, professores. Estão à dispo-

sição da agrossociedade compartilhando o 

saber científico.

RC Em mundo altamente tecnológico é possí-

vel produzir alimento de maneira sustentável 

e atingir alta produtividade? Na sua opinião, 

como isso é possível?

José Luiz Tejon Megido
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Um dos maiores eventos do Agronegócio bra-

sileiro, o Show Rural Coopavel, recebeu o Mi-

nistro da Agricultura, Blairo Borges Maggi. 

Na quarta-feira dia 8 de fevereiro, o Ministro 

passou o dia visitando os expositores e con-

versando com as autoridades que estavam na 

feira.

Maggi é formado em Agronomia pela Univer-

sidade Federal do Paraná, é produtor rural, 

chegou ao Mato Grosso para plantar soja em 

Itiquira, no sul do estado. Ele foi governador 

do Mato Grosso, senador da República e em 

maio de 2016, pediu licença do cargo de sena-

dor para assumir o Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento.

Durante a sua visita, o Ministro Maggi, rece-

beu de presente dos diretores da Coopavel e 

dos dirigentes do Futebol Clube Cascavel, a 

camisa número 11 do time com o seu nome, 

lembrança que o Ministro tem utilizado du-

rante confraternização no fim de semana.

O Show Rural Coopavel abre o calendário de 

feiras nacional, a sua 29ª edição contou com 

520 expositores, foi realizada de 06 e 10 de fe-

vereiro, local onde se realizaram os grandes 

lançamentos tecnológicos das empresas na-

cionais e estrangeiras. O foco do Show Rural 

Coopavel é levar conhecimento e tecnologia 

para o produtor rural, aqui, toda a cadeia pro-

dutiva do agronegócio é representada. ∏

Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, 
marca presença no Show Rural Coopavel

Câmara reconhece 
magnitude do Show 
Rural Coopavel
o maior evento da América latina recebe 
homenagem dos vereadores de cascavel (PR)

Nesta semana, o diretor presidente da Coo-

pavel, Dilvo Grolli e o coordenador geral do 

Show Rural Coopavel, Rogério Rizzardi, fo-

ram homenageados pela Câmara de Verea-

dores de Cascavel (PR), com votos de louvor e 

congratulações pelo trabalho realizado fren-

te ao Show Rural Coopavel, realizado no mu-

nicípio de Cascavel de 6 a 10 fevereiro de 2017.

A proposição foi feita pelo vereador Rômulo 

Quintino, como forma de reconhecimento 

pelo trabalho desenvolvido pela Coopavel. 

“Este voto de congratulação é uma questão de 

justiça e reconhecimento com a nossa Coopa-

vel. A 29ª edição do Show Rural Coopavel foi 

um sucesso e projetou a cidade de Cascavel 

para o mundo. As grandes cidades são lem-

bradas por grandes eventos e é assim que a 

nossa cidade será lembrada. O evento serve de 

vitrine para a área da agricultura e tecnologia 

aos mesmo tempo que atrai investimentos e 

renda para vários outros setores do municí-

pio”, comentou Quintino.

Outros vereadores fizeram uso da palavra 

para parabenizar o Show Rural Coopavel, um 

destaque especial para o vereador Cabral, que 

contou sua experiência profissional. “Tenho 

orgulho de dizer que o meu primeiro emprego 

foi na Coopavel, agradeço a cooperativa que 

me deu oportunidade de trabalhar e crescer”, 

contou o vereador Cabral.

Em sua fala o diretor presidente da Coopavel, 

Dilvo Grolli, aproveitou a oportunidade para 

apresentar alguns números da cooperativa, 

mostrando a importância social e econômica 

que a Coopavel possui com as mais de 10 mil 

famílias, que estão diretamente ligadas com 

a cooperativa, quer seja pelos seus 4.751 as-

sociados, ou por seus 5.426 colaboradores. “O 

objetivo do Show Rural Coopavel é dar condi-

ções para os produtores rurais, ter a visão de 

como será o futuro, do que é o Amanhã, para 

que em sua propriedade eles possam aumen-

tar sua produtividade e sua rentabilidade. 

Receber essa homenagem é um momento de 

grandeza e gratidão, é uma felicidade poder 

estar aqui, mas também uma responsabilida-

de ainda maior para todos nós da Coopavel, 

pois teremos que realizar um evento ainda 

melhor no próximo ano, é isso que nos impul-

siona para crescer e melhorar a cada ano nos 

superando em cada novo Show Rural Coopa-

vel”, finalizou Dilvo. ∏

Durante a reunião de diretoria da Acic – As-

sociação Comercial e Industrial de Cascavel, 

o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grol-

li, apresentou os resultados da 29ª edição do 

Show Rural Coopavel, realizada de 6 a 10 de 

fevereiro. Dilvo também é vice-presidente do 

Agronegócio da entidade. 

Foram 520 expositores, 253.068 mil visitan-

tes e R$ 2 bilhões em volume de negócios o 

que superou todas as expectativas dos coor-

denadores, além de ser um termômetro de 

que 2017 será um ano de excelentes negócios 

para o setor.

Considerado o maior evento da América La-

tina, o Show Rural, durante os cinco dias de 

feira, cerca de quatro mil profissionais tra-

balharam durante a semana, também várias 

comitivas de visitantes de diversos estados 

brasileiros e de outros países. 

O presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Cascavel, Alci Rotta Júnior, 

parabenizou Dilvo e toda a equipe pela gran-

diosidade e pela qualidade do evento. “Ele nos 

orgulha e mostra a força de organização e de 

trabalho de uma cadeia econômica funda-

mental para o Brasil e para o mundo”. ∏

Resultado do  
Show Rural Coopavel é 
apresentado na ACIC

Myckael Allan Kaefer

Myckael Allan Kaefer

Myckael Allan Kaefer
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cREdIcooPAVEl REcEITAS

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.01.2017 
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 189.332.496,72
4.0.0.00.0 - PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

133.637.403,30

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE 5.383.634,90 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS 88.742.558,95

   110 - disponibilidade 5.383.634,90    411 - depósitos a Vista 20.057.143,74

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS 50.651.131,72    414 - depósitos a Prazo 68.685.415,21

   131 - carteira Própria 50.651.131,72 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS 633.988,46

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE cRédITo 132.645.082,92    451 - Recursos em Trânsito de Terceiros 633.988,46

   161 -  operações de crédito Setor Privado 142.639.074,33 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS 34.494.485,08

   169 -  operações de crédito em liquidação (9.993.991,41)    468 - Banco do Brasil 15.988.639,37

1.1.8.00.0 - oUTRoS cRédIToS 276.037,77    470 - caixa Economica Federal 15.745.045,26

   180 - diversos 276.037,77    472 - outras Instituições 2.760.800,45

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS 376.609,41 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES 9.766.370,81

   194 - outros Valores e Bens 376.609,41    493 - Sociais e Estatutárias 3.518.028,58

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE 254.557,17    494 - Fiscais e Previdenciárias 1.761.181,55

 1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo 254.557,17    503 - diversas 4.487.160,68

   324 - outras Imobilizações de Uso 813.963,80 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo 56.131.750,38

   329 - (depreciações Acumuladas) (559.406,63)    611 - capital Social 19.995.427,24

   611 - (-) capital a realizar (2.950,00)

   615 - Fundo de Reserva 34.178.554,50

   617 - Sobras a disposição da Ago 1.960.718,64

7.0.0.00.0 - conTAS dE RESUlTAdo (182.099,79)

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais 2.706.904,26

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais (2.889.004,05)

ToTAl do ATIVo 189.587.053,89 ToTAl do PASSIVo 189.587.053,89

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 pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de janeiro de 2017.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8

INGREDIENTES

 + 600g de batatas

 + 100g de presunto Coopavel

 + 1 copo de iogurte natural

 + Sal

 + Colorau

 + Cebolinha e salsinha

MODO DE PREPARO

1. Cozinhe as batatas sem casca 

até que fiquem moles, deixe 

esfriar e corte em cubinhos.

2. Corte o presunto e misture 

com as batatas.

3. Com o presunto e as 

batatas misture o iogurte 

natural e tempere de 

acordo com seu gosto.

4. Acrescente uma colher de 

colorau e leva à geladeira 

por algumas horas e sirva.

Rendimento: 6 porções 
Tempo de preparo: 30min

INGREDIENTES

 + 1 peito de frango desossado

 + Folha de louro

 + Sal

 + Macarrão parafuso

 + Caldo de legumes

 + Manjericão fresco

 + 1 dente de alho

 + Nozes

 + Azeite de oliva

 + Parmesão ralado

 + 150g de muçarela de bufala

MODO DE PREPARO

1. Pique o frango em tiras, 

tempere com o sal e 

deixe grelhar junto 

com a folha de louro

2. Ferva a água com caldo 

de legumes e coloque o 

macarrão até que ele esteja 

cozido, escorra e reserve

3. No liquidificador, adicione 

o manjericão, duas nozes, 

50g de parmesão ralado 

e vá colocando azeite até 

que tudo vire um líquido 

espesso e homogêneo

4. Misture o molho pesto 

com o frango e o macarrão 

em um recipiente

5. Decore com a muçarela 

de bufala e sirva gelado.

Rendimento: 8 porções 
Tempo de preparo: 1h

Salada de batatas com presunto

Salada de frango e macarrão ao pesto

iStock: Jaromila 

iStock: AlexPro9500 
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