
A B R I L  D E  2 0 1 7  -  E D I Ç Ã O  4 1 4

R E V I S T A

Manejo pré-abate de suínos na 
granja

Lei determina que produtores 
façam o descarte correto das 
embalagens de agrotóxico

A Ração Coopavel é um excelente 
produto que auxilia na nutrição, 
na reprodução e na produção dos 
animais

CrediCoopavel 
divulga balanço 

anual com lucro de 
R$ 8,27 milhões



 + PECUÁRIA

A Ração Coopavel é um excelente 

produto que auxilia na nutrição, 

na reprodução e na produção dos 

animais Pág. 18

 + SUINOCULTURA

Manejo pré-abate de suínos na 

granja 

Pág. 8

Nesta Edição  + MATÉRIA DE CAPA

 + AGRICULTURA

 + AVICULTURA

 + ENTREVISTA

 + E MAIS  + COLABORAM 
NESTA EDIÇÃO

Bruno Sasso Martins Mendes, 

Katia Andrea Libardi Miotta, 

Rogelio Dall’Olmo

CrediCoopavel divulga 
balanço anual com 
lucro de R$ 8,27 milhões 
Pág. 12

Para um grande rendimento 

no lote é necessário aproveitar 

melhor o forno automático 

Pág. 9

Lei determina que produtores 

façam o descarte correto das 

embalagens de agrotóxico 

Pág. 16

O trigo é uma importante 

cultura de rotação, além de 

ser uma opção rentável para o 

período de inverno 

Pág. 21

Aconteceu  Pág. 25 

Coopavel faz economia de 50% 

em espaço físico com duplicação 

de data center

Receitas Pág. 27 

Salada de batatas com presunto 

Frango assado com limão 

siciliano e tomilho

 + REVISTA COOPAVEL

Informativo mensal da 

Coopavel em circulação 

desde Novembro de 1976.

É permitida a reprodução 

parcial das matérias desde 

que citada a fonte

 + DIRETORIA EXECUTIVA

Dilvo Grolli 

Diretor presidente

Rudinei Carlos Grigoletto 

Diretor Vice-presidente

 + JORNALISTA

Claudia Daiane Reinke Hartmann 

(DRT-PR 6648)

 + PROJETO GRÁFICO

Fosbury&Brothers

 + IMPRESSÃO

Gráfica Idealiza. Tiragem desta 

edição 6.000 exemplares

 + ANÚNCIOS

(45) 3220 5010

 + ENDEREÇO

BR 277 - Km 591 

Fone (45) 3220 5000 

Cx.Postal 500 

CEP: 85.803-490 

Cascavel/Paraná

 + SITES

www.coopavel.com.br 

www.showrural.com.br

 + E-MAILS

coopavel@coopavel.com.br 

imprensa@coopavel.com.br

 + FILIAIS

Braganey, Boa Vista da Aparecida, 

Cascavel, Corbélia, Campo 

Bonito, Catanduvas, Iguatu, Três 

Barras do Paraná, Santo Izidoro, 

Espigão Azul, Capitão Leônidas 

Marques, Lindoeste, Ouro Verde, 

Santa Tereza do Oeste, Nova 

União, Vera Cruz do Oeste, São 

Sebastião, Céu Azul, Santa Izabel 

do Oeste, Realeza, Sede Alvorada, 

Quedas do Iguaçu, Espigão 

Alto do Iguaçu, Juvinópolis, São 

João do Oeste e Rio da Paz.



REVISTA COOPAVEL4 REVISTA COOPAVEL 5

EdIToRIAl PágInA Um

Logística: prejuízo 
de R$ 300 milhões
As produções da safra de 2016/2017 da agri-

cultura e da pecuária são as maiores da his-

tória do Oeste e do Sudoeste do Paraná, mas 

estão sendo penalizadas pela falta de uma 

logística eficiente para escoamento dos grãos 

e o transporte das carnes, pelos custos incom-

patíveis com a realidade do mercado.

É visível o alto custo da logística, onde 90% da 

safra é transportada por rodovias pedagia-

das, com valor do pedágio altíssimo, sendo 

um dos mais caros do Brasil, onde uma carre-

ta com 610 sacas de soja, paga somente de pe-

dágio R$ 675,50 (seiscentos e setenta e cinco 

reais e cinquenta centavos), o equivalente a 12 

sacas de soja, e cuja rodovia tem maior parte 

dos trechos com pista simples. Este custo é re-

passado aos produtores rurais.

A melhor alternativa para a região é a logís-

tica ferroviária. Mas, devido aos entraves es-

truturais e operacionais da ferrovia, que tem 

uma extensão de 736 km de Cascavel ao Porto 

de Paranaguá, onde a administração  é com-

partilhada por uma empresa pública FER-

ROESTE, que luta diariamente para buscar 

alternativas para viabilizar os custos opera-

cionais, e é pressionada  pela falta de interesse 

da empresa concessionária, RUMO/ALL,  cujo 

o interesse no transporte de cargas do Oeste é  

secundário, e não disponibiliza locomotivas 

é nem vagões para uma operação conjunta, 

sendo o trecho de sua responsabilidade que 

liga Guarapuava ao Porto de Paranaguá.

O Paraná tem necessidade de buscar uma po-

lítica de integração e modernização do trecho 

ferroviário de Cascavel ao Porto de Parana-

guá, envolvendo o Governo Federal para uma 

nova licitação juntamente com a concordân-

cia do Governo Estadual em ceder os direitos 

operacionais e de uso do trecho administrado 

pela FERROESTE, na busca de uma rede fer-

roviária com capacidade de operar de 10 mi-

lhões a 20 milhões de toneladas por ano, para 

também atender a demanda de parte do Cen-

tro Oeste e do Paraguai. 

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 

março de 2016, com mesmo mês deste ano. O campo “Variação” mostra 

o comparativo com os valores dos dois meses.

mercado (média mensal)

Produtos março de 2016 março de 2017 Variação

Soja R$ 63,57 R$ 59,82 -5,9%

Milho R$ 34,30 R$ 23,44 -31,7%

Trigo R$ 40,45 R$ 31,91 -21,1%

Grãos paranaenses em alta

A Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Paraná atualizou 

a projeção da produção de soja no estado para a Safra 2016/2017. De 

acordo com as informações repassadas pelo DERAL – Departamento 

de Economia Rural, o Paraná deve atingir uma produção recorde, e 

chegar a 19 milhões de toneladas de soja.

Além da contribuição do clima, a LaNiña que apareceu, porém de 

maneira insignificante, não trouxe nenhum prejuízo aos produtores. 

Além disso, outro fator essencial para um bom resultado no campo, a 

alta tecnologia aplicada nas variedades e nos insumos para o manejo 

correto, que consequentemente é demonstrado no crescimento da pro-

dutividade das lavouras.

Até o momento cerca de 85% da área plantada de soja já foi colhida, 

mostrando uma produtividade 5% maior que a média prevista no início 

da colheita. O estado está colhendo, em média, 3.655 Kg por hectare do 

grão, o que eleva a produção em 15% comparado com a Safra 2015/2016.

A estimativa de produção é recorde também para o milho 2ª Safra, a 

projeção é de uma safra superior à do ano passado, a maior da história 

do estado. A área plantada de 7% maior que a anterior deve chegar a 

13,6 milhões de toneladas. Já o trigo deve chegar a 1,05 milhão de hecta-

res plantado e com uma produção de 3,3 milhões de toneladas do grão.

Saldo positivo

A Balança Comercial Nacional na quarta semana de março registrou 

um superávit de US$ 1,6 bilhão. Segundo o MDIC – Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o desempenho se deve ao 

volume de exportações, que chegou a marca dos US$ 4,45 bilhões, já as 

importações registraram um volume de US$ 2,851 bilhões no mesmo 

período.   

O saldo total do mês também foi positivo, sendo US$ 5,457 bilhões e de 

janeiro a março a soma chega a US$ 12,736 bilhões. Em comparação 

com o mesmo período do ano de 2016 a exportação das carnes, mesmo 

com os entraves do reflexo da “Operação Carne Fraca”, apresentou um 

crescimento de 7,1% em média US$ 59 milhões por dia.

Rebanho lucrativo

Para garantir um rebanho com conforto animal, garantindo lucrativi-

dade, alguns critérios precisam ser observados e seguidos pelo criador. 

Para a CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária, nos próximos 

cinco anos o Brasil vai se tornar o maior produtor de carne bovina do 

mundo, deixando os Estados Unidos como segundo colocado.

Mas para que essa projeção se torne realidade é necessário desenvol-

ver soluções para a produção de mais animais e em menor tempo. A 

seleção de raças mais produtivas, o sistema de produção adequado, a 

nutrição regular, as condições adequadas de ambiência, o conforto, o 

bem-estar dos animais, são critérios básicos para que ocorra um me-

lhor desempenho dos animais. E pelo Brasil se tratar de um país de cli-

ma tropical, os produtores brasileiros, devem dar mais atenção para o 

conforto e para o bem-estar do seu rebanho.  

As raças mais adequadas para o clima brasileiro, as adaptações das 

propriedades e o manejo correto, fazem parte das soluções que vão 

auxiliar o Brasil a atingir a meta, produzindo mais animais e em um 

curto espaço de tempo. ∏

É assustador os valores que o Oeste e Sudoes-

te do Paraná desperdiçam anualmente pela 

falta de uma ferrovia que tenha condições de 

atender a demanda atual de 6 milhões de to-

neladas de grãos, carnes, insumos agrícolas e 

outras demandas de matérias primas para a 

região.

A apuração do prejuízo econômico para a re-

gião é de R$ 300 milhões ao ano, na diferença 

do valor frete rodoviário, cujo o preço médio 

anual de R$ 110,00 (cento e dez reais) a tonela-

da e o ferroviário de R$ 60,00 (sessenta reais) 

a tonelada, tendo uma diferença de R$ 50,00 

(cinquenta reais) a tonelada, multiplicado por 

6 milhões de toneladas, o resultado é de R$ 

300 milhões por ano que o Oeste e Sudoeste 

desperdiçam.

O sucesso das privatizações dos aeroportos 

deve ser aplicado imediatamente em outros 

setores da economia brasileira, como por 

exemplo das ferrovias do Estado do Paraná, 

com chamamento do capital nacional e inter-

nacional.

As lideranças do Oeste do Paraná e a socie-

dade precisam de um posicionamento com 

urgência, com um esforço sério e em conjunto 

com toda a classe política para sensibilizar 

os governantes para essa mudanças e quebra 

de paradigma para atrair o capital nacional 

e estrangeiro para os investimentos em in-

fraestrutura, cujo valor será na ordem de R$ 

15 bilhões, para recuperar parte da ferrovia 

existente e a construção de novos trechos, 

inclusive a nova chegada ao Porto de Parana-

guá.

Este será o melhor legado que as nossas lide-

ranças da iniciativa privada e políticas dei-

xarão para as futuras gerações, integrando a 

logística com a cadeia da produção, com uma 

ação conjunta entre estado e investidores pri-

vados, cabendo ao Estado a Coordenação e o 

direito de fiscalização. ∏
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Quer seguir Jesus? Se arrisque!
Em uma de suas homílias, o Papa Francisco, 

faz uma reflexão sobre a importância de se-

guir Jesus. Segundo ele, para seguir Jesus é 

preciso saber se arriscar, sem receio de pare-

cer ridículos e sem ser demasiado educados; e 

nisto as mulheres são mais capazes que os ho-

mens. O convite a não ficar sentados na vida, 

parados a ver, foi relançado pelo Papa em uma 

de suas homilias durante a missa na capela da 

Casa Santa Marta.

Para a sua reflexão, Francisco partiu do tre-

cho evangélico de Marcos (2, 1-12), que narra 

a chegada de Jesus a Cafarnaum: Reuniu-se 

uma tal multidão, que não podiam encontrar 

lugar nem junto da porta. Mas podemos pen-

sar que aquela gente segue Jesus por interesse 

próprio, para obter algo; talvez: a saúde, uma 

palavra de conforto. Talvez, acrescentou o 

Papa, a pureza de intenção não era total, não 

era perfeita, é sempre uma mistura, também 

em nós. De resto, observou Francisco, quan-

tas vezes até nós seguimos Jesus por algum 

interesse, por alguma coisa, porque é conve-

niente. Com efeito a pureza de intenção é uma 

graça que se encontra no caminho: o impor-

tante é seguir Jesus, caminhar atrás de Jesus.

Por conseguinte, o Evangelho nos conta acer-

ca desta gente que ia atrás de Jesus, cami-

nhava, procurava-o porque havia n’Ele algo 

que a atraía: aquela autoridade com a qual ele 

falava, as coisas que dizia e como as dizia, fa-

zia-se compreender. E além disso Jesus curava 

e muitas pessoas o seguiam para que ele as 

curasse. A ponto que algumas vezes Jesus re-

provou, quando notou que o procuravam com 

tanto interesse material: por exemplo, aquela 

vez que disse ao povo, depois da multiplicação 

dos pães: “Mas vós procurais-me não para ou-

vir a palavra de Deus mas porque vos dei de 

comer”. E assim dizia para que eles notassem 

a diferença.

Em certas ocasiões, afirmou o Papa, o povo 

o queria fazer rei, porque pensava: “Este é o 

político perfeito e com ele as coisas correrão 

bem, não haverá problemas”. Mas o povo er-

rava ao pensar assim. E, com efeito, Jesus foi 

embora, se escondeu. Mas também é verdade 

que Jesus deixava sempre que o povo o se-

guisse com esta pureza de intenção não total, 

imperfeita, porque sabia que todos somos pe-

cadores.

Na realidade o problema maior, insistiu Fran-

cisco, não eram aqueles que seguiam Jesus, 

mas os que ficavam parados, os homens pa-

rados, que estavam, na margem do caminho, 

olhavam, sentados. Marcos, no seu Evange-

lho, escreve precisamente que estavam ali 

sentados alguns escribas, os quais não se-

guiam Jesus mas olhavam da varanda; não 

caminhavam na própria vida, varandeavam 

na vida; nunca arriscavam, só julgavam: eram 

os puros e não se intrometiam. E também as 

suas opiniões eram categóricas. Marcos nar-

ra que ao verem a multidão em volta de Jesus 

pensavam consigo mesmos: “Que gente igno-

rante, que gente supersticiosa”. Mas quantas 

vezes, reconheceu o Papa, também nós, quan-

do vemos a piedade das pessoas simples, nos 

vem em mente aquele clericalismo que tanto 

mal faz à Igreja e julgamos as pessoas simples 

pensando que são supersticiosas.

Sem dúvida, o povo é pecador, como eu sou 

pecador, todos somos. Mas o povo que procu-

ra Jesus, procura algo, procura a salvação. Ao 

contrário, aquele grupo de homens parados 

estavam ali, na varanda, a olhar e a julgar. E 

há outros “parados” na vida: pensemos na-

quele que desde há trinta e oito anos estava 

à beira do tanque, parado, amargurado pela 

vida, sem esperança – “nada a fazer, assim 

não se pode” – e digeria a própria amargura 

afirmou o Papa se referindo à cura do paralíti-

co no tanque Betesda em Jerusalém, narrada 

por João no seu Evangelho (5, 1-9). Também 

aquele homem era outro parado que não se-

guia Jesus nem tinha esperança.

Ao contrário, o povo que seguia Jesus arris-

cava explicou o Pontífice. Ele arriscava para 

encontrar Jesus, para encontrar o que queria. 

Basta pensar, prosseguiu, no episódio que 

Marcos narra em seu Evangelho: não poden-

do se apresentar por causa da multidão, des-

cobriram o teto por cima do lugar onde Jesus 

estava e, por uma abertura, desceram o leito 

onde se encontrava o paralítico. Deste modo, 

acrescentou Francisco, estes homens arrisca-

ram quando fizeram o buraco no teto: arris-

caram que o dono da casa lhes fizesse causa, 

os levasse ao tribunal e os obrigasse a pagar: 

arriscaram, mas queriam ir ao encontro de 

Jesus.

A este propósito o Papa repropôs também o 

testemunho da mulher, que sofria há tempos 

de hemorragias, a qual arriscou quando às 

escondidas queria tocar apenas a bainha do 

manto de Jesus: arriscou a vergonha pública; 

arriscou porque queria a saúde, queria chegar 

a Jesus. Além disso, acrescentou Francisco 

referindo-se a outro episódio evangélico, pen-

semos na mulher cananeia: arriscou ser cha-

mada “cadelinha” mas disse a Jesus: Sim, mas 

tu restituis a saúde à minha filha.

E ainda, prosseguiu, pensemos na pecadora 

na casa de Simão: entrou ali, desesperada, 

chorou, os cabelos desleixados, com o perfu-

me na mão. E Simão olhou para ela e disse: 

“Desenvergonhada, se ele fosse um profeta e 

soubesse quem ela é”. Também aquela mulher 

«arriscou ser julgada. Assim como a samari-

tana arriscou quando começou a discutir com 

Jesus: sendo ela adúltera, arriscou e encon-

trou a salvação.

Em síntese, são todas histórias de mulheres. 

Será porque as mulheres arriscam mais que 

os homens: é verdade, são mais corajosas e 

devemos reconhecer isto.

Na realidade, prosseguiu Francisco, todos 

sabemos que somos pecadores e por isso se-

guimos Jesus para nos encontrarmos com ele. 

E arriscamos ao pensar: Eu arrisco ou sigo Je-

sus sempre segundo as regras da companhia 

de seguros? Até aqui, não ser ridículo, não ser 

isto ou aquilo. Mas não se segue Jesus dema-

siado educadamente. Aliás, deste modo, per-

manecemos sentados» como os escribas no 

Evangelho que julgavam. Ao contrário seguir 

Jesus, porque precisamos de algo, e arriscan-

do até pessoalmente, significa seguir Jesus 

com fé: esta é a fé.

Em síntese, devemos nos recomendar a Jesus, 

confiar em Jesus»: precisamente «com esta fé 

na sua pessoa, repetiu Francisco voltando ao 

trecho evangélico, aqueles homens fizeram o 

buraco no teto para descer o leito com o para-

lítico diante de Jesus, para que ele o pudesse 

curar.

O Pontífice sugeriu ainda alguns tópicos para 

um exame de consciência através de algumas 

perguntas essenciais: Confio em Jesus, confio 

a minha vida a Jesus? Estou a caminho atrás 

de Jesus, mesmo se por vezes me torno ridícu-

lo? Ou estou sentado, a ver como fazem os ou-

tros, olhando para a vida? Ou estou sentado 

com a alma “sentada”, digamos assim, com a 

alma fechada pela amargura, pela falta de es-

perança? E concluiu, cada um de nós pode se 

fazer estas perguntas hoje. ∏

Seguir Jesus não é fácil, prosseguiu 
o Pontífice, mas é bom e se arriscar 

sempre, e muitas vezes nos 
tornamos ridículos. mas encontra-

se uma coisa importante: são-te 
perdoados os pecados. Porque 
por detrás daquela graça que 
pedimos, a saúde ou a solução 

para um problema ou para o que 
for, há vontade de sermos curados 

na alma, de sermos perdoados.
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Manejo pré-abate de suínos na granja
Texto: Rogelio Dall’Olmo 

Técnico em zootecnia

O manejo pré-abate consiste numa série de 

operações sequenciais, cujo início se dá com 

embarque dos animais na granja, uma equipe 

capacitada para o carregamento, tempo de je-

jum na granja, retirada dos animais da baia, 

condução dos animais das baias até o interior 

do caminhão, transporte, desembarque no 

frigorífico, condução dos animais até a baia de 

descanso, período de descanso, condução até 

o restrainer e insensibilização. Neste manejo 

de pré-abate, os suínos são expostos a diver-

sas condições estressantes, principalmente 

pela interação homem-animal e mudança de 

ambiente, situações que são de grande impor-

tância para o ciclo de produção, uma vez que 

podem comprometer o bem-estar animal e a 

qualidade da carne. 

Acesso à propriedade e 
área de manobra 

O produtor de suínos deve sempre estar aten-

to às condições das estradas que dão acesso à 

propriedade e área de manobra dos veículos 

que irão transportar os suínos, avaliando se 

há espaço suficiente para manobras e esta-

cionamento. Durante o embarque, o produtor 

deve avaliar se as condições de acesso à pro-

priedade permitem que os caminhões possam 

trafegar e manobrar sem dificuldades. Não 

havendo condições favoráveis, o produtor de-

verá providenciar as melhorias necessárias 

para as manobras dos veículos, utilizando 

recursos como terraplanagem e cascalho. Em 

épocas de chuva, estradas de terra podem se 

tornar intransitáveis, nessa situação, o pro-

dutor deverá disponibilizar auxílio para o 

tracionamento dos caminhões caso seja ne-

cessário, evitando prejudicar o bem-estar dos 

animais e incidência de perdas econômicas.

Jejum para o carregamento

 O jejum na granja é caracterizado pela retira-

da de alimentos sólidos (ração) dos animais, 

deixando apenas com livre acesso a água num 

período de 8 a 12 horas antes do carregamento 

e transporte para o frigorífico. O jejum é um 

ponto muito importante para o bem-estar dos 

animais durante o embarque, transporte e 

desembarque. Essa prática evitará vômitos e 

congestão durante o transporte, diminuindo 

a mortalidade, a liberação e disseminação de 

bactérias pelo derramamento do conteúdo 

gastrintestinal durante o processo de evisce-

ração.

Manejo durante a retirada dos 
animais da baia e embarque

Os animais devem ser manejados das baias 

para as rampas de embarque em pequenos 

grupos (três a quatro animais), conduzidos 

diretos ao veículo. Deve se utilizar de uten-

sílios que não causem dor ou ferimento aos 

animais (tábuas de manejo, lonas, chocalhos), 

evitando maus tratos.

O chocalho faz barulho e estimula a condu-

ção dos suínos por meio do som emitido e da 

forma com que são movimentados. A tábua 

de manejo deve ser de material leve (plástico, 

compensado naval) e tem como principal fun-

ção limitar ou bloquear a visão do suíno para 

incentivá-lo a se mover para frente. 

Após o embarque de um grupo de animais, 

feche o compartimento da carroceria e inicie 

a condução de um novo grupo. Esse procedi-

mento deve ser repetido até que se complete 

a carga.

O embarque

O embarque dos suínos é uma das etapas de 

grande importância no manejo na granja, e o 

produtor tem papel fundamental na organi-

zação e na seleção da equipe de embarque que 

realizará   essa etapa, pois se essa etapa não 

for bem-sucedida o produtor e a cooperativa 

podem ter grandes perdas com a mortalidade 

de animais. No embarque, os animais devem 

ser conduzidos de forma calma e tranquila 

sem que haja sobrecarga metabólica e ocor-

rências de lesões que em casos extremos po-

dem levar o suíno à morte.

Certificar-se da quantidade de animais a ser 

carregada por caminhão está de acordo com a 

documentação exigida GTA (Guia de Trânsito 

Animal). ∏

Para um grande rendimento 
no lote é necessário aproveitar 
melhor o forno automático
Texto: Katia Andrea Libardi Miotta 

Médica veterinária

Para obtermos uma produtividade ideal para 

frangos de corte o avicultor deve dar uma 

temperatura ideal para as aves, com atenção 

especial na fase inicial até os 10 primeiros 

dias de idade, como no decorrer do lote até o 

carregamento.

Para o pintainho recém-nascido sua relação 

entre área/volume corporal, ocasiona gran-

des dificuldades na retenção do calor, onde a 

capacidade de termorregulação não está bem 

desenvolvida, e só acontece no período onde 

os animais têm entre 10 e 15 dias de idade. Por 

isto, as aves necessitam de uma fonte de ca-

lor de aproximadamente 32°C no primeiro dia 

para manter sua temperatura corporal entre 

39°C e 40°C, decrescendo conforme a zona de 

conforto térmico.

Quando falamos em dimensionamento de for-

nos automáticos estamos falando de equipa-

mentos altamente capacitados para aquecer 

um determinado espaço do aviário, onde as 

aves estão alojadas. Com a aproximação do 

período do inverno, é preciso uma preocupa-

ção maior em obter um bom aquecimento, no 

pré-alojamento, alojamento e até a idade in-

termediária em torno de 25 dias. 

Em dias com temperaturas próximo de 0°C a 

utilização e distribuição de campânulas au-

tomáticas infra-vermelhas nas extremida-

des da área do alojamento ajudam a manter o 

ambiente interno dentro da zona de conforto 

térmico para as aves. 

Uma máquina bem dimensionada, geralmen-

te capta 40% do ar do ambiente externo e 60% 

do ambiente interno, mantendo uma taxa de 

oxigênio em 19,5% e por conseqüência dimi-

nui a concentração de gases como amônia, 

por estar constantemente renovando o ar, 

além da economia que gira em torno de 80% 

em comparação com fornos convencionais. 

Considerando uma temperatura uniforme em 

todo o aviário, a distribuição das aves é mais 

proporcional em toda a área, com isso os pro-

dutores estão otimizando os equipamentos, 

melhorando a uniformidade dos animais, 

evitando o amontoamento, a desidratação, a 

refugagem e os problemas sanitários.

Para que os fornos sejam bem dimensio-

nados, também é necessário ter uma boa 

vedação de cortinas, que podem ser estufa, la-

terais internas e externas. Ter uma cerca per-

feita, proporciona um melhor desempenho do 

equipamento, uma uniformidade da tempera-

tura e uma economia no consumo de lenha, de 

energia, além do lote apresentar um excelente 

desempenho.

É preciso dar prioridade para as chapas de 

eucatex em torno de toda área de alojamen-

to além das cabeceiras e das laterais junto à 

cortina interna para evitar que o ar frio atinja 

diretamente os pintainhos.

O manejo das fornalhas deve ter atenção re-

dobrada, em especial antes de fazer fogo, se 

certificar que o aquecedor está com o cinzeiro 

e as grelhas limpas. Verificar se as chaminés 

se estão obstruídas, se a tampa do cinzeiro 

está bem vedada para evitar qualquer risco 

de incêndio e a cada dois dias fazer a retirada 

das cinzas para não afetar o funcionamento 

da máquina.

No momento de iniciar o fogo, sempre come-

çar com lenhas finas e secas para formar bra-

sas, em seguida utilizar lenha mais grossa. 

Nunca colocar lenha verde, pois danificam 

o equipamento causam o entupimento das 

chaminés, além de formar grandes quantida-

des de fumaça, dificultar a formação de calor 

para aquecer a área de alojamento.

Reabastecer quando a temperatura começar 

a diminuir de 100°C no termômetro instalado 

na saída do forno, ou quando a brasa está per-

dendo seu brilho. Para um bom funcionamen-

“É proibido o uso de choque 
e outros objetos agressivos 
que possam causar dor e 
ferimentos nos animais.

”
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to do equipamento a temperatura na saída do 

forno deve ficar entre 100°C e 130°C. 

Em hipótese alguma deixar as portas do fogo 

e do cinzeiro aberto, pois podem prejudicar o 

forno, a regulagem do assopro deve ser o mais 

baixo possível, o que leva a economia de le-

nha. A regulagem do assopro deve ficar o mais 

baixo possível em dias que a temperatura ex-

terna é compatível com o ambiente interno.

Outro fator importante para o manejo é o 

estoque de lenha, mas para que o produtor 

tenha um bom estoque com qualidade em 

sua propriedade é necessário fazer o corte no 

verão, com consumo no inverno. Já no verão 

o corte tem que ser feito no inverno, sempre 

calculando a quantidade necessária de lenha 

para cada época do ano, com essa forma de 

trabalho, o produtor sempre terá lenha seca 

para ser queimada durante o lote e vai garan-

tir um melhor aquecimento e aproveitamento 

de seu equipamento. A estimativa que no ve-

rão é necessária uma quantidade de 3 a 5 me-

tros de lenha por lote é o suficiente, já para o 

inverno o ideal é preciso de 10 a 15 metros de 

lenha por lote, lembrando que essa quantida-

de é para um forno bem dimensionado.

O produtor que possui o forno automático é 

interessante ter um local em sua proprieda-

de para ser feito o plantio de eucalipto. Deste 

modo o produtor estará diminuindo seu custo 

de produção, além de obter algumas vanta-

gens de padronização no tamanho da lenha, 

também não ficará vulnerável aos altos pre-

ços da lenha no mercado, evitar problemas 

futuros com a falta de matéria-prima e estará 

propondo uma alternativa auto-sustentável 

na geração de energia calorífica, melhorando 

o ecossistema, fixando Dióxido de Carbono 

(Co²), além de ser uma forma de incrementar 

a renda do produtor, no momento em que pro-

duz seu próprio combustível para aquecimento.

Para o plantio de Eucalipto as orientações são 

para que o produtor tenha alguns cuidados 

como por exemplo: 

 + As mudas devem ser plantadas com uma 

distância de 2.5m X 2,5m entre cada 

árvore;

 + Fazer covas de 30 cm X 30 cm X 40 cm, de 

150 gramas a 200 gramas de adubo com a 

fórmula 08-20-20 em cada planta;

 + Fazer adubação de cobertura com esterco 

de aviário. 

Ao seguir estes métodos de plantio, o corte 

poderá ser feito quando as plantas estiverem 

entre 6 e 7 anos, sendo que cada árvore rende 

aproximadamente 1m³ de lenha.

Espécies de eucaliptos recomendados para reflorestamento

clima/ Solo/ Finalidade dunni grandis

Sem Geadas x

Com Geadas Severas x

Lenha x x

Época de Plantio Set/Out Set/Out

Existem vários modelos de forno automático, 

que utilizam como matéria prima: a lenha, ou 

outra opção são os pellets. Os fornos a gás e 

elétricos, também alcançam uma eficiência 

no controle de temperatura interna. ∏

melhores produtores do mês de março 2017

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

Ildo Alexandre Rottoli 3.548 46.67 1.650 3.29 76.02 447 Cascavel

Ildo Alexandre Rottoli 3.389 47.67 1.653 2.93 71.09 418 Cascavel

Robson Luiz Streher 3.088 44.00 1.646 2.10 70.18 417 Três Barras do Paraná

Dilmar Candioto 3.303 45.00 1.712 3.25 73.40 415 Cascavel

Jair de Araújo 3.532 48.58 1.713 3.15 72.70 411 Lindoeste

A crise energética é uma 
realidade mundial, por este 

motivo é preciso incrementar as 
fontes de energia alternativa, e 
preferencialmente renovável.

A importância do trigo no Brasil pode ser 

examinada sob a ótica do produtor, das in-

dústrias moageira e de transformação (pães, 

bolos, massas e biscoitos), padarias e consu-

midor.

A Associação Brasileira da Indústria do Trigo 

(ABITRIGO) reconhece que para falar sobre a 

cultura do cereal e suas particularidades, é o 

produtor quem pode dar o diagnóstico de sua 

importância e expressar suas expectativas. 

Por sua vez, a ABITRIGO tem se reportado ao 

mercado com a visão da cadeia, o que talvez 

seja a forma mais simples para tratar de um 

tema tão complexo.

A indústria moageira consome anualmente 

por volta de 10 milhões de toneladas de trigo 

e conta com a produção nacional que aten-

de praticamente 50% de suas necessidades, 

obrigando a importação da outra parte. Estes 

números dão a dimensão de mercado e a opor-

tunidade para o crescimento desta cultura.

Historicamente produzir trigo no Brasil, de 

forma competitiva e sustentável, tem sido um 

dos principais desafios de nossa agricultu-

ra, sobretudo pelas peculiaridades da região 

produtora mais importante. A capacidade de 

produção agrícola e da indústria moageira na 

produção da farinha, está diretamente liga-

da à tecnologia e inovação e, acima de tudo, à 

sinergia com os diversos segmentos que for-

mam o complexo agroindustrial deste cereal 

no País.

Não se pode referir ao trigo ou à cadeia do tri-

go sem citar o impacto que esta cultura teve, 

sobre todos os aspectos, a partir da revogação 

do Decreto Lei nº210 em novembro de 1990, 

quando o governo deixou de intervir no mer-

cado.

Livre da intervenção do Estado, a indústria da 

moagem teve de buscar tecnologia, eficiência 

e novas estratégias mercadológicas, e princi-

palmente entender e atender as necessidades 

de seus clientes entre a panificação, biscoitos 

e massas, produzindo diferentes qualidades 

de farinhas para produtos específicos.

A pesquisa desenvolveu novos cultivares, 

buscando variedades de alto rendimento, 

maior resistência a enfermidades, qualidade 

nos aspectos técnicos de reologia e outros. O 

produtor passou a conversar cada vez mais 

com os fornecedores de sementes e coopera-

tivas, e utilizar a nova linguagem técnica do 

setor, entendendo cada vez mais de força do 

glúten (W), estabilidade, cor e proteína, po-

dendo optar pela variedade no momento do 

plantio, no uso de tecnologia adequada e de 

acordo com seus interesses.

Todos estes investimentos em inovações, 

pesquisas e mercado são fatores que demons-

tram a importância do trigo como matéria 

prima para atender a demanda da produção 

de alimentos básicos e essenciais para a po-

pulação brasileira.

Neste sentido, a indústria está atenta à ques-

tão da saudabilidade – acompanha as novas 

tendências do consumo e os aspectos médicos 

e científicos de uma alimentação equilibrada 

– e procura responder às novas demandas do 

consumidor. Os ajustes em curso de toda a ca-

deia, desde o cultivar do trigo, passando pela 

moagem de farinha até a produção de seus 

derivados, visam atender às novas demandas 

de um consumidor exigente e voltado para a 

saúde e a boa forma.

Todos os setores estão atravessando um mo-

mento difícil na economia, e espera-se que: 

o estado possa interferir cada vez menos, 

transferindo para a iniciativa privada a res-

ponsabilidade de investimentos; com os in-

dicadores que apontam uma supersafra, o 

mercado que deverá atender a lei da oferta e 

da demanda. Além disso, as campanhas da 

moda como gluten-free, ou de restrição ao 

carboidrato na alimentação, entre outras que 

desestimulam o consumo, são fatos reais en-

frentados com alternativas eficazes.

Com o objetivo de fortalecer todos os elos da 

cadeia, a ABITRIGO promove anualmente 

o Congresso Internacional do Trigo para as 

discussões e debates do setor, faz inserções 

na mídia, como na novela Sol Nascente (Rede 

Globo), estimulando o consumo dos produtos 

à base de trigo, e nas redes sociais. Em parce-

rias com entidades congêneres, como a Asso-

ciação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 

Massas Alimentícias e Pães & Bolos Indus-

trializados (ABIMAPI) e Associação Brasilei-

ra da Indústria de Panificação e Confeitaria 

(ABIP), oferece informações fundamentadas 

por médicos e especialistas para contrapor 

os modismos e permanece atenta ao mercado 

mundial, buscando atender às necessidades 

do consumidor final.

Esta é a maneira que a ABITRIGO entende a 

importância do trigo no Brasil, apoia, incenti-

va e defende a essa cultura. ∏

Trigo: do grão à mesa da família brasileira
Por Rubens Barbosa 

Presidente da ABITRIGO

Foto: Julio Bittencourt/Revista da Indústria

Rubens Barbosa
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CrediCoopavel 
divulga balanço 
anual com lucro de 
R$ 8,27 milhões
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Com 5.491 associados a 
capitalização foi de R$ 4,659 
milhões para os cooperados
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A CrediCoopavel, foi fundada em 24 de no-

vembro de 1981, atua como cooperativa de 

crédito desde a sua criação através do seu 

quadro de associados realizou no dia 16 de 

março de 2017, a Assembleia Geral Ordinária, 

para apresentar o relatório da administração 

dos recursos referente ao exercício do ano 

de 2016, de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil.

As primeiras cooperativas de crédito foram 

criadas no século XIX, na Alemanha. Já a da 

América Latina, foi fundada no estado do Rio 

Grande do Sul, no Brasil, que hoje, são 1.100 

cooperativas de crédito, com 38 centrais es-

taduais e quatro confederações, onde 75% de-

las estão nas regiões do Sul e Sudeste do país. 

No cenário mundial o Brasil está na 16ª posi-

ção, representando 18% dos atendimentos no 

ramo de créditos, 5% de depósitos totais e na 

6ª colocação em volumes de ativos, depósitos, 

empréstimos, ficando entre as maiores insti-

tuições financeiras do país. 

A CrediCoopavel tem acompanhado o fenô-

meno mundial da concentração, que está 

refletindo na forte concorrência no setor 

financeiro, e tem mantido empregos nas co-

munidades onde está inserida, com oferta de 

serviços mais adequados e com menor custo 

para as necessidades das comunidades, o que 

mostra a importância singular, para o desen-

volvimento regional onde gera emprego e dis-

tribuição de renda, é inegável a importância 

do sistema cooperativo para o desenvolvi-

mento econômico das cidades. 

É importante lembrar que na CrediCoopavel, 

as taxas de empréstimos, financiamentos, 

cartão de crédito, além de outros produtos e 

serviços, possuem valores bem menores que 

os dos bancos. Na simulação abaixo, foi feito 

um comparativo entre os pacotes de serviços, 

cadastros, mostrando as diferenças de valo-

res das manutenções das contas

Custo Manutenção da Conta

Instituição Valor máximo

Banco A R$ 44,50

Outra Cooperativa R$ 30,00

Banco B R$ 35,90

CrediCoopavel Não é cobrado

A CrediCoopavel defende a economia in-

dividual dos seus associados, possuindo 

produtos, serviços com condições e taxas 

diferenciadas. Pelo potencial impulsionador 

dos setores econômicos estratégicos, ainda é 

pequena a adesão dos brasileiros com relação 

ao volume de crédito, aplicação, emprésti-

mos e depósitos realizados em cooperativas 

de crédito. Já tivemos um crescimento desde 

1994 até o ano de 2014, conforme divulgado 

no último levantamento do Banco Central do 

Brasil, porém é possível ampliar a utilização 

dos recursos disponíveis pelas cooperativas 

de crédito.

1994 2014

Patrimônio líquido 0,7% 3,5%

Ativos 0,2% 2,1%

depósitos 0,1% 3,1%

operações de crédito 0,3% 2,9%

Em sua fala, o diretor presidente da CrediCoo-

pavel, Dilvo Grolli, explicou sobre o histórico 

financeiro do Brasil, que no ano de 1980 exis-

tiam 150 bancos que atendiam 80% da popula-

ção, em 2016, 80% da sociedade é atendida por 

cinco bancos. 

Durante a Assembleia, também foi realizada 

a votação, a eleição e a aprovação do Conselho 

Fiscal para o exercício de 2017, elegendo os se-

guintes associados:

Conselheiros Efetivos

 + Adilar Luiz Rosso

 + Valmor Stofela

 + Luis Felipe Orsatto

Conselheiros Suplentes

 + Enio Pereira da Silva

 + Irio Berte

 + Jair Wenggen

Dilvo Grolli

“Nós precisamos continuar investindo, realizando nossos 
pagamentos, aplicando os rendimentos nas cooperativas 
de crédito, para que possamos deixar os investimentos 
fiquem em nossa região. Quando comparamos os 
rendimentos da poupança e da aplicação feita na 
CrediCoopavel, por exemplo, observamos a diferença. 
A poupança no banco rendeu 8,3% ao ano e 13,63% ao 
ano na aplicação na cooperativa de crédito. Este é o 
real motivo para continuarmos lutando, buscando 
o desenvolvimento das nossas cooperativas.

”Enfatiza dilvo grolli

As metas esse ano foram estipuladas para 

que em 2017, a CrediCoopavel, alcance um 

resultado, um lucro de R$ 10.000.000,00 e do 

patrimônio líquido de R$ 65.000.000,00. A 

previsão ainda é de ampliar as melhorias do 

site, reforma do estatuto social, realização de 

compensação própria e capacitação profissio-

nal.

Os produtos e serviços oferecidos pela Credi-

Coopavel, como:

 + Cheque Especial

 + Conta Corrente

 + Crédito Pessoal

 + Aplicação Financeira

 + Crédito de Custeio Agrícola/Pecuário

 + Cartão de Crédito Visa Internacional

 + Crédito de investimento na Agricultura/

Pecuária

 + Financiamentos de máquinas e 

equipamentos

 + Seguro Agrícola/Automóveis/Imóveis e 

Vida

 + Financiamento de veículos

Além de convênios com: BRDE/BNDES, Banco 

do Brasil, Caixa Econômica Federal, Brades-

co, Correspondente Banco do Brasil, Seguros, 

Unimed, DentalUni, Oi, Tim, Vivo, Claro, Co-

pel e Sanepar, com objetivo de facilitar e oti-

mizar o tempo do associado.

Reserva legal R$ 3.339.005,33

Fates R$ 280.102,66

Juros sobre capital social 13,20% R$ 3.339.005,33

Saldo médio em conta corrente 5,86% R$ 980.359,32

Rendimento de aplicações 5,69% R$ 490.179,66

Juros pagos empréstimos 3,88% R$ 490.179,66

Lucro de 2016
R$ 8.278.532,57

Distribuição para associado
R$ 4.659.424,58

Cooperar 
é crescer 
juntos

A Credicoopavel foi fundada por 52 sócios em 

24 de novembro de 1981, com objetivo de pres-

tar serviços de natureza bancária para os pro-

dutores rurais, associados da Coopavel. 

Em setembro de 1982, o Banco Central do Bra-

sil, autorizou e a Credivel, passou efetivamen-

te operar como Cooperativa de Crédito Rural, 

no início de 1983, com quatro colaboradores e 

uma unidade de atendimento.

Após cinco anos, em 1987, o Banco Central do 

Brasil permitiu que as cooperativas de crédi-

to rural se desvinculassem das cooperativas 

de produção, mas exigiu que mantivessem o 

objetivo no segmento Rural.

No ano de 1993 durante uma AGE – Assem-

bleia Geral Extraordinária, o nome Credivel 

foi alterado para CrediCoopavel, dando início 

a uma constante expansão. Hoje a CrediCoo-

pavel possuí a matriz na sede administrativa 

da Coopavel em Cascavel, além do atendimen-

to externo aos produtores rurais, nas 30 filiais 

da cooperativa, disponibilizando terminais 

em cada unidade para consulta de saldos, ex-

tratos e pagamentos.

Empréstimos carteira comercial, crédito 

rural, financiamento de máquinas e equi-

pamentos, seguros diversos, convênios com 

empresas prestadoras de serviços, aplicação 

financeira RDC e outras operações.

O horário de atendimento na sede adminis-

trativa da CrediCoopavel, o atendimento é das 

9h às 12h e das 13h às 15h. 

Com o intuito de melhorar o atendimento a 

CrediCoopavel conta com o serviço de ouvido-

ria de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e 

das 13h30 às 17h pelo telefone 0800-648-0648. 

Ou se preferir o contato pode ser realizado 

por e-mail, preenchendo o formulário no site 

www.credicoopavel.com.br. ∏

Sobre a CrediCoopavel



REVISTA COOPAVEL16

AgRIcUlTURA

Nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná estão 

concentrados os maiores polos agrícolas do 

Brasil, na Safra 2016/2017 de soja chegamos a 

recordes de produtividade e que tem se supe-

rado ano a ano a produção. 

Para que as safras possam atingir grandes 

produtividades é preciso cuidar de alguns de-

talhes para preservar os solos e as águas dos 

rios. De acordo com a Lei Federal Nº 9974/00, 

as embalagens vazias dos defensivos agríco-

las devem ser lavadas e devolvidas nos pontos 

itinerantes de recolhimento nas datas previs-

tas nas filiais da Coopavel. 

A destinação final e correta das embalagens 

vazias contribui para a preservação e da 

saúde, além disso, quando as embalagens 

são lavadas adequadamente, elas podem ser 

recicladas. Para ser entregues nos pontos de 

coleta, os recipientes precisam passar pelo 

processo de Tríplice lavagem, o único modo 

seguro de tratar as embalagens vazias de 

agrotóxicos antes do descarte, é dessa manei-

ra.

Uma embalagem lavada três vezes reduz o 

risco de contaminação dos seres humanos, do 

meio ambiente, dos animais domésticos e dos 

rebanhos. Cada lavagem reduz a quantidade 

de produto que permanece na embalagem 

tornando cada vez mais segura no momento 

da devolução. As instruções mostraram a ma-

neira correta de fazer a tríplice lavagem de 

forma correta:

- Primeiro inverta a embalagem sobre o tan-

que do pulverizador e deixe escorrer por, pelo 

menos, 30 segundos, até quando os pingos fi-

carem bem espaçados; 

 + Quando parar de cair as gotas, enxágue 

a embalagem imediatamente, despeje 

a água da lavagem no tanque do 

pulverizador;

 + Repita essa operação mais duas vezes;

 + Tome cuidado para evitar respingos;

 + Inutilize a embalagem perfurando o 

fundo;

 + Use os equipamentos de proteção 

individual adequados.

Lei determina que produtores 
façam o descarte correto das 
embalagens de agrotóxico
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

As embalagens devem ser armazenadas com 

as suas respectivas tampas e rótulos, em cai-

xa de papelão original ou em embalagens de 

resgate, deixar em local coberto, trancado, 

longe de lugar onde possa chover, porém com 

boa ventilação. Após realizar adequadamen-

te a tríplice lavagem, elas podem ser coloca-

das no mesmo espaço onde ficam as cheias. 

Podem permanecer guardadas, temporaria-

mente na propriedade, até que o agricultor 

acumule uma quantidade suficiente para 

devolver no local indicado na nota fiscal de 

compra.

As empresas que revendem os defensivos são 

obrigadas a receber as embalagens vazias, 

por esta razão, foi criada a ADDAV – Associa-

ção dos Distribuidores de Defensivos Agrí-

colas e Veterinários do Oeste do Paraná, que 

recebe e destina corretamente as embalagens 

de agrotóxicos usadas na região. A ADDAV 

possui dois postos de recolhimento fixo, um 

em Cascavel (PR) e o outro em Corbélia (PR), 

nesses locais os produtores podem fazer a en-

trega, através de um agendamento prévio ou 

pelo calendário itinerante. Ela recebe ainda 

embalagens de tratamento de semente, saco 

flexível, papelão, papelão com escorrimento 

de produto, metal e vidro.

Abaixo estão os calendários dos pontos de co-

letas e datas para devolução das embalagens.

data local de devolução

10/abr Três Barras do Paraná Coopavel

17/abr
Capitão Leônidas 
Marques 

Coopavel

02/mai Corbélia Coopavel

08/mai Quedas do Iguaçu Coopavel

29/mai São Sebastião Coopavel

05/jun Corbélia Coopavel

19/jun Nova União Coopavel

26/jun Campo Bonito Coopavel

03/jul Corbélia Coopavel

17/jul Três Barras do Paraná Coopavel

31/jul
Capitão Leônidas 
Marques 

Coopavel

07/ago Corbélia Coopavel

21/ago Céu Azul Coopavel

04/set Corbélia Coopavel

25/set Juvinópolis Coopavel

Tríplice lavagem

Shutterstock: igorstevanovic

data local de devolução

02/out Corbélia Coopavel

23/out São João do Oeste Coopavel

06/nov Corbélia Coopavel

20/nov Lindoeste Coopavel

27/nov
Espigão Alto do 
Iguaçu

Coopavel

Para outras informações e dúvidas podem en-

trar em contato pelos seguintes telefones: (45) 

3037-5933 / (45) 9 9973-3330 ou por e-mail: 

cascavel@embalagensvazias.org.br ∏

Horário de recebimento 

Manhã: das 9h às 11h 

Tarde: das 13h às 16h
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Texto: Bruno Sasso Martins Mendes 

Médico veterinário

A produção e a reprodução de leite são proces-

sos determinantes para um rebanho leiteiro 

eficiente, já que seus resultados influenciam 

diretamente na produtividade e na rentabili-

dade da propriedade. 

De acordo com estudos realizados no Brasil, 

a má qualidade do alimento em determina-

das regiões em determinadas épocas do ano 

e a quantidade de alimento fornecido aos 

animais, são os principais motivos do baixo 

desempenho reprodutivo e produtivo dos bo-

vinos.

Dentre os nutrientes exigidos por vacas em 

reprodução, a energia, normalmente forne-

cido pelo milho, é o principal, e quando este 

nutriente não atende as necessidades das va-

cas causa prejuízos reprodutivos em fêmeas 

bovinas. 

A falta de energia afeta a reprodução, as die-

tas que atendem essa necessidade do animal 

são uma alternativa para manter o ciclo re-

produtivo das vacas em dia. O pós-parto é um 

período crítico e de grande importância, pois 

é quando normalmente o animal tem uma ne-

cessidade energética alta, porém não conse-

gue comer o que precisa.

A maior demanda nutricional no início da 

lactação tem levado ao Balanço Energético 

Negativo – BEM, no pós-parto, o que afeta di-

retamente a reprodução, atrasando o retorno 

da vaca ao cio, e que causa aumento no inter-

valo de partos.

Uma das opções é melhorar a qualidade da 

dieta, com a utilização de alimentos capazes 

de equilibrar os prejuízos nutricionais no 

A Ração Coopavel é um excelente 
produto que auxilia na nutrição, na 
reprodução e na produção dos animais

pós-parto, consequentemente realizar um de-

sempenho mais adequado.

A adição de gordura protegida à dieta é uma 

opção para elevar a densidade energética, 

sem aumentar a ingestão de outros alimentos 

e sem comprometer o consumo de fibras. 

Já para reduzir o intervalo de partos, encur-

tar o intervalo parto-primeiro-cio, pode ser 

obtido com o animal parindo em boa condi-

ção corporal, que pode manter ou perder pou-

co peso no início da lactação.

O Escore de Condição Corporal - ECC é utili-

zado para monitorar o estado nutricional, o 

desempenho reprodutivo das vacas em várias 

regiões do mundo, pois a condição corporal 

é determinante para garantir uma futura 

gestação e manter a produtividade geral do 

rebanho. Um programa de manejo nutricio-

nal adequado deve proporcionar condição 

corporal desejável nos diferentes estágios de 

produção.

Tanto o excesso como o baixo peso vivo das 

vacas no período do parto provocam trans-

tornos, ou seja, problemas metabólicos, re-

dução de produção, menor taxa de prenhez 

e dificuldades no momento da parição. Para 

que o ECC seja adequado dentro das diferen-

tes fases, é necessário a adequar as dietas, 

com o objetivo de buscar melhorias reprodu-

tivas e produtivas no sistema de produção.

O pasto pode ser a principal fonte de nutrien-

tes para o animal, mas é necessário que ele 

seja bem manejado, adubado e formado com 

espécies forrageiras de potencial nutricional 

e produtivo elevados. Entretanto, a qualidade 

das pastagens muda de acordo com a região, 

o clima e a época do ano, sendo necessária a 

utilização de suplementação. Em vários estu-

dos realizados foram observadas as seguintes 

situações:

 + Aumento da utilização de ração de 3kg 

para 6 kg;

 + Elevação na média da produção de leite 

por vaca de 15,5 para 19,2 litros/dia;

 + Melhor produtividade da terra de 77,8 

para 94, litros/ha/dia;

 + Em razão de ter aumentado a produção 

dos animais, sem aumentar a quantidade, 

também diminuiu o número de dias para 

manifestação do cio de 99,9 dias para 72,9 

dias; 

 + Diminuiu o número de dias do intervalo 

de partos de 444,8 para 436,8 dias;

 + Alteração na persistência da lactação de 

0,35 para 0,27 Kg de leite/dia. 

É importante o produtor utilizar a Ração 

Coopavel adequada, que atenda às necessida-

des de acordo com a qualidade e quantidade 

de alimento disponível para o rebanho. Em 

épocas onde as pastagens estão no final do 

ciclo, no período do outono, optar por rações 

mais completas, ricas em aditivos e com altas 

quantidades de proteína e energia. Já no in-

verno, utilizar rações ricas em energia e com 

menores níveis de proteína. ∏

o uso estratégico da Ração 
coopavel é uma excelente 
alternativa para atender as 

necessidades das diferentes 
categorias de animais dentro da 

propriedade, como por exemplo, 
o uso de uma ração pré-parto 

em vacas com 30 dias antes de 
parir, além de manter a condição 
corporal, minimiza transtornos 
no pós-parto que podem trazer 

prejuízos dentro da fazenda.
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O trigo é uma importante cultura 
de rotação, além de ser uma opção 
rentável para o período de inverno

A cadeia produtiva do trigo brasileiro, tem muito a percorrer na Safra 2016, o Brasil, 

registrou um cultivo de 2,5 milhões de hectares do grão, uma produção de 5,5 milhões 

de toneladas. Na distribuição territorial, a região Sul responde por cerca de 89% do 

total produzido, o Sudeste, por 9%, e o Centro-Oeste, por 2%. É sobre essa importante 

cultura que conversamos este mês com o Engenheiro agrônomo, Jorge Lemainski, que 

é supervisor de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo.

Revista Coopavel Qual a importância da cul-

tura do trigo no sistema de rotação de cultu-

ras nas propriedades?

Jorge Lemainski A melhor safra de verão é 

preparada no inverno, assim como as flores da 

primavera são preparadas no inverno. Os me-

lhores rendimentos das lavouras continuam a 

ser obtidos nas áreas que fazem a diversifica-

ção de culturas, seja por rotação, sucessão ou 

consórcio, tanto no inverno quanto no verão. 

Esse comportamento reflete os resultados ob-

tidos pela pesquisa agropecuária brasileira.

A Embrapa Trigo conduz desde 1980, em Pas-

so Fundo, RS, um experimento de longa dura-

ção com rotação de culturas, tendo a sucessão 

trigo-soja como testemunha e em rotação as 

culturas de sorgo (milho), feijão, nabo, ceva-

da, aveia preta e aveia branca. O resultado de 

35 anos mostra a média de ganhos de rendi-

mento do trigo de 35% (12,8 sc/ha) quando a 

cultura é plantada na mesma área depois de 

um ano, 40% (14,2 scs/ha) quando plantada 

na mesma área depois de dois anos e ganho 

de rendimento de 45% (16,1 scs/ha) quando o 

trigo é plantado na mesma área depois de três 

anos.

RC O trigo é importante para a sustentabili-

dade do plantio direto? Por quê?

JL O sistema plantio direto depende da inten-

sificação do uso da terra no ambiente tropical 

e subtropical do Brasil para produzir seus 

melhores resultados ao longo do tempo. O 

cultivo do trigo é uma das principais fontes 

de renda da produção agrícola de inverno no 

Sul do Brasil, sendo fundamental no sistema 

plantio direto – a palha resultante da colheita 

cobre o solo até a cultura de verão e as raízes 

em decomposição, constituem uma linha de 

montagem de agregados do solo.

O trigo é o principal grão cultivado no inver-

no no Sul do Brasil há mais de seis décadas. 

A região Sul cultiva cerca de 16,4 milhões de 

hectares no verão destinados à produção de 

grãos de soja, milho e arroz, enquanto que no 

inverno, utiliza três milhões de hectares na 

produção de grãos (CONAB, 2014).  Os cereais, 

trigo, aveia, cevada, centeio e triticale são os 

principais componentes do sistema de produ-

ção de grãos no inverno no Sul do Brasil.

E o trigo é um componente muito importante 

dos sistemas de produção do Sul do Brasil na 

construção de um solo fértil.

RC Por oportuno, qual a diferença entre “plan-

tio direto” e “sistema plantio direto”?

JL Conceituar algo constitui o primeiro pas-

so indispensável para entendê-lo, conforme 

Denardin e outros (2011). Para os autores, o 

termo “plantio direto” ou “semeadura direta” 

expressa simplesmente o ato de depositar no 

solo sementes, plantas ou partes de plantas 

na ausência de mobilização de solo por ara-

ção ou escarificação e gradagem, e manuten-

ção dos resíduos culturais na superfície do 

solo.  Enquanto, “sistema plantio direto” é um 

termo genuinamente brasileiro, que surgiu 

em meados dos anos 1980, em consequência 

da percepção de que a viabilidade do “plantio 

direto”, de modo contínuo e ininterrupto, nas 

regiões subtropical e tropical, requeria um 

conjunto de outras tecnologias agregadas.   

Daí, “Sistema plantio direto” consiste em re-

duzir ou suprimir mobilizações intensas de 

solo, manter os resíduos culturais na superfí-

cie do solo, ampliar a biodiversidade median-

te a diversificação de espécies estruturadas 

em variados modelo de produção em rotação, 

sucessão e/ou consorciação de culturas, im-

plementar o processo colher-semear, manter 

o solo permanentemente coberto e aportar ao 

solo material orgânico em quantidade, quali-

dade e frequência compatíveis com a deman-

da biológica do solo.

RC Qual a influência do trigo para as práticas 

de conservação do solo e da água?

JL O trigo é a principal cultura de inverno e 

compõe, com as gramíneas e leguminosas de 

inverno e de verão, o sistema de produção da 

agricultura brasileira.

A compactação do solo é um dos maiores 

problemas da agricultura brasileira, limita o 

avanço da produtividade de grãos, restringe 

as plantas de externarem o seu potencial pro-

dutivo, causa perdas por erosão em anos chu-

vosos e quebra de safra quando dos veranicos. 

Avaliação de práticas de manejo do solo e da 

água na Embrapa Trigo, em 2015 e 2016, mos-

trou a contribuição da diversificação de cul-

turas, do plantio em contorno e do sistema 

de terraços na construção de um solo fértil 

em sistema plantio direto. Área testemunha, 

em pousio, apresentou  taxa de infiltração de 

água de 13 mm/h, em chuva simulada com 

intensidade de 136 mm/h; por sua vez, área 

manejada em 2012 a 2015, com gramíneas e le-

guminosas de inverno e de verão, apresentou 

taxa de infiltração de 92 mm/h, para a mesma 

chuva simulada de 136 mm/h. O trigo foi um 

dos componentes do sistema de manejo.

Soluções FMC garantem 
alta produtividade de trigo

ATENÇÃO
CONSULTE SEMPRE 

UM ENGENHEIRO AGRÔNOMO. 
VENDA SOB 

RECEITUÁRIO AGRONÔMICO.

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções 
contidas no rótulo, na bula e na receita. Siga as recomendações de controle e restrições estaduais para os alvos descritos na 
bula de cada produto. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por 
menores de idade. Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as embalagens e restos do produto.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL 
DE DEFESA VEGETAL

T R I G O

De acordo com a previsão do Conselho Inter-

nacional de Grãos (IGC), a safra mundial de 

trigo na temporada 2016/17 deverá alcançar 

752 milhões de toneladas. Se a estimativa 

se concretizar, o volume produzido será de 

quatro milhões de toneladas a mais do que a 

projeção anterior e 16 milhões acima do regis-

trado no ciclo 2015/16, que chegou a 736 mi-

lhões de toneladas.

Em consequência da diversidade de regiões 

em que o trigo é cultivado, várias doenças ge-

ram perdas na produtividade e rentabilidade 

da cultura. Para assegurar uma colheita sa-

tisfatória e de qualidade, a FMC disponibiliza 

dicas aos produtores de trigo que, assim como 

a empresa, visam produzir mais e melhor.

“Através do manejo 
de fungicidas da FMC 
obtive uma excelente 
produtividade de 91.7 Sc/
ha de trigo, superando 
15% em relação ao manejo 
padrão da fazenda.

”neudi Alceu magrin

Soluções FMC  

A FMC possui soluções para o manejo in-

tegrado do cultivo, destaque para o exce-

lente tratamento de sementes com Attic e 

Vincit, em que se controlam as principais 

doenças transmitidas via sementes; Locker, 

fungicida com três modos de ação com um 

excelente balanço entre os ingredientes 

ativos, utilizado para controle de diversas 

doenças; o fungicida Authority tem formula-

ção balanceada com dois ingredientes ativos 

de mecanismos de ação com alto poder de 

absorção e movimentação, que garantem o 

desenvolvimento pleno, sem comprometer 

o metabolismo das plantas utilizado para 

controle de ferrugem; o fungicida Rovral, 

utilizado para controle de manchas foliares 

via aplicação foliar, possibilita o manejo 

anti-resistência e possui distinto mecanismo 

de ação sobre as doenças. Efetivo em todas 

as fases da vida do fungo, o produto tem ação 

anti-esporulante, inibindo a reprodução dos 

fungos; e o fungicida Rubric composto do me-

lhor Triazol com eficiência para controle de 

mancha foliar e ferrugem, vem sendo muito 

utilizado como complemento do controle des-

tas importantes doenças na cultura do trigo.
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Adotar as boas práticas agronômicas é o ca-

minho para os melhores resultados. O pro-

blema não está na tecnologia, mas no seu 

manejo. Nenhum sistema é melhor do que o 

humano que vai operá-lo. Informações técni-

cas para o cultivo do trigo estão disponíveis 

em (www.embrapa.br/informacoes-tecni-

cas-para-trigo-triticale-safra-2017).

RC Por vezes ouvimos que o trigo importado 

possui uma melhor qualidade que o trigo bra-

sileiro? 

JL O trigo produzido no Brasil tem qualidade 

para a produção de pães, biscoitos, bolachas, 

massas e o fabrico de produtos destinados à 

alimentação infantil e de adultos. Outro des-

tino pode ser a composição de ração para ani-

mais. Existem cooperativas do Sul do Brasil 

que utilizam em seus moinhos apenas o trigo 

produzido por seus associados para atender a 

demanda de produtos industrializados deri-

vados da farinha deste cereal. Quando o trigo 

é produzido, industrializado e comerciali-

zado pela própria cooperativa, os pontos de 

acumulação econômica – produção, insumos, 

comercialização e agroindústria rural - ocor-

rem no âmbito da organização, o que melhora 

a liquidez do trigo e resulta em ganho econô-

mico da cooperativa e do produtor associado.

O trigo brasileiro, produzido na safra 2016, 

teve qualidade para a industrialização seme-

lhante ao  melhor trigo importado de outros 

países produtores, como Canadá, USA e Ar-

gentina.

RC O Brasil pode se tornar autossuficiente em 

trigo, para abastecer o mercado interno? O 

que precisamos fazer? 

JL Sim. O Brasil tem oferta ambiental - ter-

ra, clima, água – infraestrutura, tecnologia 

e agricultores capacitados para produzir o 

trigo que consome. O País produz entre cinco 

e seis milhões de toneladas de trigo, aproxi-

madamente a metade das 11 milhões de to-

neladas consumidas. Dados do Ministério da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços, indi-

cam que as importações em cereais e produ-

tos de moagem somam a ordem de 3,2 bilhões 

de dólares. 

Estudo recente de pesquisadores da Embra-

pa Trigo (RS) e Embrapa Gestão Territorial 

(SP), considerando variáveis de precipitação, 

quantidade de frio e calor em momentos espe-

cíficos da cultura, altitude e histórico de ren-

dimento de grãos, indica que a expansão de 

uma nova fronteira do trigo na região Centro-

-Oeste poderia resultar em 24,9 milhões de to-

neladas do cereal. Isto levaria o País a passar 

de importador a exportador de trigo. Um dos 

desafios para o avanço da cultura nesta área, 

sob o ponto de vista técnico, está no controle 

sanitário da brusone e da giberela. 

A Embrapa desenvolveu cultivares de trigo 

para os sistemas de produção de sequeiro e 

irrigado para o Brasil Central. Em Minas Ge-

rais a cultura do trigo vem ganhando espaço 

e a produção está próxima das 300 mil tonela-

das. No Distrito Federal e Goiás o trigo come-

ça a integrar, significativamente, os sistemas 

de produção de sequeiro e irrigado, tanto pela 

contribuição ao manejo do solo, quanto pela 

alternativa econômica.

Portanto, considerando os fatores de pro-

dução, é evidente que o Brasil tem as condi-

ções de se tornar autossuficiente em trigo. Os 

maiores obstáculos para a autossuficiência 

do trigo no Brasil estão fora da porteira da 

fazenda. ∏

RC Pode-se dizer que a rentabilidade do trigo 

safra 2017 comparada com as safras anterio-

res está melhor? Por quê?

JL A produtividade do trigo na safra 2017 foi 

uma das melhores já registradas nas lavouras 

de sequeiro conduzidas no sul do País. Com-

parada em qualidade com os melhores trigos 

do mundo, o comportamento agroclimático 

e a quantidade de água (principal nutriente) 

disponível às raízes das plantas, oportunizou 

o melhor resultado em termos de produção 

dos cultivares manejados tecnicamente.

RC Pode apresentar um panorama com rela-

ção ao custo de produção da cultura do trigo, 

a produtividade e a rentabilidade?

JL O custo de produção é muito relativo. Pode 

variar em função do sistema de manejo apli-

cado à cultura, à infraestrutura da proprie-

dade, às condições da fertilidade do solo e do 

comportamento agroclimático, dentre outros 

aspectos. Uma lavoura com produtividade de 

106 scs/ha, é muito provável, terá uma renta-

bilidade significativamente maior do que a 

que obtiver 40 scs/ha. 

Pires (2017) avaliou na Embrapa Trigo, em 

Coxilha, RS, ensaio com diferentes sistemas 

de manejo, comparando sistema de produção 

utilizado comumente pelos agricultores (A), 

e sistema de produção com padrão tecnoló-

gico considerando as boas práticas agronô-

micas (B).  A produtividade do sistema (A) foi 

de 4.823 kg/ha, teve um custo operacional de 

1.796 reais e uma renda líquida de R$ 559,00/

ha, considerando o preço do trigo de R$ 29,00/

sc. Por sua vez, a produtividade do sistema 

(B) foi de 5.312 kg/ha, teve um custo operacio-

nal de 1.548 reais e uma renda líquida de R$ 

1.020,00/ha.

RC Qual o efeito da adubação nitrogenada 

buscando obter altas produtividades e quali-

dade de grãos na cultura do trigo?

JL O trigo é uma gramínea e, em geral, o esto-

que de nitrogênio no solo é menor do que a de-

manda da cultura. Daí, somada ao nitrogênio 

disponível no solo, a adubação nitrogenada 

em doses adequadas pode resultar em altas 

produtividades de grãos de trigo de modo 

econômico. A dose de N e a melhor época de 

aplicação em função de cultivares e do clima, 

pode ser obtida com os assistentes técnicos 

da cooperativa.

Para Wiethölter e outros (2007), a aplicação 

de N ao solo, no cultivo de trigo, é uma das 

práticas mais seguras em termos de retorno 

econômico, pois a experiência tem demons-

trado que a eficiência de uso de N varia em 

função da dose de N aplicada e seu valor chega 

atingir 21 kg de grãos produzidos por kg de N 

aplicado, a depender das safras e da respos-

ta específica dos cultivares ao aporte de N ao 

solo. Assim, ao considerar que 1 kg de N custa 

cerca de 5 vezes mais que 1 kg de trigo, toda 

vez que a eficiência de uso de N for superior a 

5 ocorre lucro com a aplicação de N. 

RC Considerando o baixo custo do tratamen-

to de sementes na composição do custo total 

da cultura do trigo e a segurança que ele en-

trega no estabelecimento da lavoura, qual a 

recomendação da EMBRAPA a respeito desta 

tecnologia?

JL O tratamento de sementes faz parte do 

Manejo Integrado de Doenças da cultura do 

Trigo e continua recomendado tecnicamente 

como prática complementar para o controle 

de doenças de parte aérea (manchas foliares) 

e da podridão comum de raízes, causadas por 

sementes infectadas. 

Conforme as Informações técnicas para Trigo 

e Triticale da safra 2017, definidas na 10ª Reu-

nião de Pesquisa de Trigo e Triticale realizada 

em julho de 2016, em Londrina, o efeito benéfi-

co do tratamento de sementes, visando o con-

trole da transmissão de fungos que causam 

manchas foliares, ocorre nas lavouras com 

rotação de culturas de inverno. Nas lavouras 

de trigo em monocultura, o tratamento de se-

mentes não é eficiente, salvo para o controle 

do oídio. 

Técnicos da Coopavel participaram de cursos 

de atualização agronômica na Embrapa Trigo 

em 2015 e 2016 e estão preparados para fazer 

a recomendação técnica eficiente ao controle 

das doenças transmitidas por sementes in-

fectadas.

RC Na integração lavoura pecuária podemos 

utilizar o trigo?

JL Sim. O trigo de duplo propósito é uma fer-

ramenta para a integração lavoura-pecuária 

e tem seu uso como alimento de alto valor nu-

tritivo para ruminantes e produção de grãos. 

No sistema de produção, possibilita direcio-

nar a lavoura de trigo para o produto de maior 

rentabilidade, isto é, à produção de grãos ou à 

produção animal (leite e carne). 

O trigo BRS Tarumã é de duplo propósito e 

adaptado para semeadura no RS, SC e PR (re-

gião fria). É uma tecnologia campeã que vem 

sendo utilizada há mais de 10 anos e chega a 

ocupar 150 mil hectares de lavoura de inverno 

no sul do Brasil. 

Resultados de campo obtidos com o Trigo 

BRS Tarumã, para o sistema integrado com 

gado de corte, mostram: a) ganho diário de 

peso entre 0,8 a 1,6 kg/animal; b) lotação de 1 a 

3 animais/ha; c) rendimento de 100 a 300 kg/

ha de carne; d) produção de grãos, tipo pão, de 

1500 a 4500 kg/ha. Para o sistema integrado 

com gado de leite: a) ganho diário de 15 a 20 

kg/animal; b) lotação de 1 a 2 animais/ha; c) 

rendimento de 2000 a 4000 litros de leite/ha; 

d) produção de grãos entre 1500 e 4000 kg/ha.

RC O que devemos fazer para produzir um 

trigo de melhor qualidade e maior rentabili-

dade?

JL Utilizar a inteligência na escolha de prá-

ticas e produtos a serem utilizados nos sis-

temas de produção, onde o trigo é uma das 

culturas. Lavouras que têm utilizado os fun-

damentos agronômicos básicos gerados pela 

pesquisa agropecuária – correção da acidez 

do solo no perfil de 00 a 20 cm, suprimento 

de nutrientes com adubação equilibrada, di-

versificação de culturas, plantio em contor-

no, manejo integrado de pragas, doenças e de 

plantas daninhas - têm obtido trigo de quali-

dade e com rentabilidade. 

Em Céu Azul, PR, na safra 2016, em área com-

parativa com padrão normal a produtividade 

do trigo foi de 2.750 kg/ha, enquanto em área 

com padrão técnico a produtividade foi de 

5.057 kg/ha. Este trabalho foi conduzido pelo 

engenheiro agrônomo da Coopavel, Bruno 

Viapiana (em memória), que no ano de 2015 

integrou a Turma Embrapa-OCB participan-

do do curso de 168 horas de atualização agro-

nômica em cereais de inverno na Embrapa 

Trigo.

No Rio Grande do Sul, no município de Quatro 

Irmãos, três agricultores relataram em 12 de 

dezembro de 2016, produtividades de trigo en-

tre 6.240 kg (104 scs/ha) e 5.700 kg/ha (95 scs/

ha); no município de Sertão, RS, o registro foi de 

6.120 kg/ha (102 scs/ha) de trigo na safra 2016. 
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Coopavel faz economia de 
50% em espaço físico com 
duplicação de data center
Em um projeto dedicado a preparar a infraes-

trutura de TI para o crescimento da coope-

rativa nos próximos cinco anos, a Coopavel, 

duplicou o data center, atualizou todo o am-

biente de backup, ativos de rede, servidores e 

storage.

O projeto de revisão da infraestrutura de TI 

começou no fim de 2014, levou 11 meses para 

ser concluído, entre desenho da arquitetura, 

testes e implementação da solução. A Ser-

compe, foi a provedora dos serviços de atua-

lização da infraestrutura de TI, revisão dos 

equipamentos de armazenamento de dados 

para aumentar a capacidade e eliminação das 

possibilidades de falhas no sistema.

Com soluções da Hewlett Packard Enterprise 

(HPE), o projeto contou com a substituição de 

todo o sistema de backup, ativos de rede, ser-

vidores e storage.

O ambiente foi duplicado em dois data centers 

independentes e separados fisicamente, que 

dividem a carga da operação. As aplicações 

foram distribuídas de modo que nenhum 

ambiente ficasse ocioso. Prevendo alta dis-

ponibilidade em caso de falha de um dos data 

centers, as aplicações foram programadas 

para migram para o outro ambiente, sem que 

os usuários percebam a movimentação.

Também foi adotado ainda o software de vir-

tualização Hyper-V, da Microsoft. Esta foi a 

primeira implementação da plataforma com 

a funcionalidade Peer Persistence da solução 

HPE 3PAR StoreServ, que assegura que os 

dados permaneçam íntegros e idênticos nas 

duas unidades de armazenamento.

A Coopavel já vê melhorias atribuídas às solu-

ções adotadas, como economia de 50% do es-

paço físico destinado ao armazenamento no 

data center, redução no custo de energia elé-

trica, estabilidade das aplicações e diminui-

ção do tempo de backup de 15 para 5 horas, o 

que vem resultando no aumento da satisfação 

dos cooperados.

“A reformulação promovida pela área de TI 

faz parte de uma série de investimentos que 

a Coopavel vem realizando para melhorar 

a qualidade dos produtos e serviços presta-

dos aos associados e clientes”, explica Dilvo 

Grolli, Diretor Presidente da Coopavel. “Este 

projeto visa prover operações mais seguras e 

ágeis, fazendo com que a nossa área de TI es-

teja cada vez mais alinhada aos objetivos da 

empresa e suporte nosso crescimento de for-

ma integrada”, completa. ∏

“Desde o início da operação 
com as novas soluções, 
passamos por apenas 
uma queda no sistema, 
mas a recuperação foi tão 
rápida que praticamente 
não percebemos a falha 
e não tivemos perda de 
informação. Além disso, o 
desempenho dos discos SSD 
trouxe mais agilidade nas 
operações do dia a dia

”Rogério Aver, gerente de TI da coopavel.

Rogério Aver, gerente de TI da Coopavel
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AconTEcEU REcEITAS

INGREDIENTES

 + 6 coxas de frango Coopavel

 + ½ colher (sopa) de sal

 + 1 envelope de tempero sabor aves

 + 2 limões-sicilianos em fatias

 + Suco de 1 limão-siciliano

 + ½ xícara (chá) de tomilho fresco

 + 6 dentes de alho amassados com a casca

 + 2 colheres (sopa) de manteiga

MODO DE PREPARO

1. Em um recipiente, tempere o frango com o 

sal e tempero sabor aves e reserve.

2. Em uma assadeira, coloque 5 fatias de 

limão-siciliano e regue com o suco.

3. Acrescente os frangos Coopavel 

temperados e coloque uma fatia de limão-

siciliano e um ramo de tomilho sobre cada 

coxa de frango.

4. Coloque os dentes de alho entre as coxas 

de frango, pincele com a manteiga e leve 

ao forno médio (180°C), preaquecido, por 

cerca de 50 minutos.

5. Pode ser servido com arroz branco e 

salada verde para acompanhar.

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 1h10min

INGREDIENTES DA MASSA

 + 1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo

 + 1/2 pacote de manteiga gelada em cubos

 + 1 colher (sopa) de açúcar

 + Uma pitada de sal

 + 1 a 3 colheres (sopa) de água gelada

INGREDIENTES DO RECHEIO

 + 12 maçãs grandes sem pele, cortadas em 

oito partes cada (sem sementes)

 + ½ limão

 + ½ pacote de manteiga

 + 1¼ xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO DA MASSA

1. Corte a manteiga em cubinhos.

2. Em uma tigela, coloque a farinha e os 

cubinhos de manteiga e misture formando 

uma farofa.

3. Em seguida, acrescente o açúcar e o sal e 

misture.

4. Adicione uma colher de água gelada por 

vez, conforme a necessidade.

5. Verifique o ponto da massa. Ela deverá 

ficar lisa e homogênea.

6. Faça uma bola e coloque-a entre 2 folhas 

de plástico filme (pode ser qualquer 

plástico limpo), abra a massa até que fique 

com o tamanho da forma que você for 

usar.

MODO DE PREPARO DO RECHEIO

1. Com uma faca afiada, descasque as maçãs 

e retire as sementes.

2. Corte-as (na vertical) em 8 partes e 

coloque-as em uma travessa cheia de água 

e o suco de ½ limão (a fruta não deixa que 

os pedaços escureçam).

3. Em uma panela, junte o açúcar, a 

manteiga e as maçãs cortadas. Deixe 

cozinhar até que sejam facilmente 

perfuradas com a ponta de uma faca (cada 

pedaço de maçã deve ficar bem dourado).

4. Pré-aqueça o forno a 180º C.

5. Em uma forma redonda antiaderente, 

distribua as maçãs.

6. A seguir, coloque por cima a massa aberta, 

até cobrir toda a superfície.

7. Leve a torta ao forno preaquecido e deixe 

assar por 25 minutos ou até que a massa 

fique dourada.

8. Retire a torta do forno e deixe esfriar um 

pouco.

9. Para desenformar, coloque um prato 

sobre a forma. Segure bem e vire de uma 

vez. Se não desenformar de imediato, dê 

alguns soquinhos na forma.

10. Não deixe esfriar muito, pois você correrá 

o risco de ela ficar grudada na forma. 

Nesse caso, e só em último caso, aqueça 

um pouquinho a torta em fogo baixo e 

repita a operação.

11. Sirva morna com sorvete de creme.

Rendimento: 8 pessoas

Frango assado com limão 
siciliano e tomilho

Torta de maçã

Shutterstock: Piotr Krzeslak

Shutterstock: forden

O grupo das Mulheres 
Cooperativistas Coopavel participa 
de evento em comemoração ao 
dia Internacional da Mulher

O encontro reuniu cerca de 300 mulheres 

que participaram do evento promovido em 

parceria entre a Coopavel e a Bayer. Além de 

marcar a data que comemora o dia dedicado 

às mulheres, também promoveu informação e 

esclarecimentos. 

A programação contou com a presença do ge-

rente regional Toledo (PR) da Bayer, Everton 

Queiroz, que destacou a importância da Bayer 

incentivar ações de desenvolvimento e conhe-

cimento como esta. “A Coopavel realiza este 

trabalho já a algum tempo, queremos conti-

nuar contribuindo e participando do Progra-

ma de Formação Feminina, é importante para 

todos os envolvidos”, afirma Everton.

Na sequência a primeira palestra foi realiza-

da por um ginecologista, que tratou de temas 

relacionados à saúde da mulher e da impor-

tância da prevenção. Já a psicóloga Cláudia 

Barros, falou com as mulheres, sobre o Empo-

deramento Feminino, que trata exatamente 

do comportamento, da dedicação, do respei-

to, da autoestima. De mostrar que o Empo-

deramento, nada mais é do que o desejo que a 

mulher deve ter de perceber que as coisas que 

pensa e faz são importantes para si mesmo.

Para finalizar o evento, o diretor presidente 

da Coopavel, Dilvo Grolli, encerrou dizendo 

que as mulheres conseguem reunir três prin-

cipais qualidades que os homens possuem 

dificuldade para desenvolver. “A coragem, a 

preocupação e a sensibilidade são os grandes 

diferenciais das mulheres. Para alcançar um 

lugar melhor na sociedade é preciso muita 

garra, lutar para conquistar o objetivo. Um 

bom líder não anda, ele corre, por isso, preci-

samos organizar a sociedade com a sensibili-

dade da mulher, para que seja cada vez mais 

humana. A Coopavel trabalha para formar 

mulheres mais participativas, ativas, nas 

famílias, nas empresas e nas comunidades 

onde estão inseridas”, finaliza o presidente 

Dilvo. ∏




