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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 

abril 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 Abril de 2016 Abril de 2017 Variação

Soja R$ 65,75 R$ 56,28 -14,4%

Milho R$ 34,30 R$ 21,00 -38,8%

Trigo R$ 41,50 R$ 31,61 -23,9%

Produtor Rural é campeão em 
preservação do Meio Ambiente

Os estudos realizados pela Embrapa comprovam que as áreas de pre-

servação e de reservas ambientais são maiores que as administradas 

pelo governo.

Nos estados do sul, os agricultores e os pecuaristas são responsáveis 

por manterem 23% de todas as áreas de preservação ambiental. A aná-

lise foi realizada através de um monitoramento por satélite, com os 

dados do CAR – Cadastro Ambiental Rural, que obriga todos os pro-

prietários de terras do Brasil a efetuarem o cadastro detalhado das 

áreas de cultivo e de preservação contidas na lei.

O objetivo da pesquisa não é de controle dos produtores, mas sim mos-

trar para a sociedade que não existe outro setor que proteja tanto o 

meio ambiente, quanto o agricultor e o pecuarista.

Maior produção mundial

O estado do Paraná é o maior produtor de soja do mundo, a média da 

colheita é de 3,6 toneladas por hectare, 4% acima da produção Norte 

Americana, que produziu 3,5 toneladas por hectare em 2017. Já nos ou-

tros estados é 11% a mais, são 3,2 toneladas por hectare.

Com a Safra 2016/2017 a previsão é que o Paraná colha 19 milhões de 

toneladas de soja, um incremento de 13% comparado com a anterior, 

são 17% acima da projeção da colheita brasileira.

Para o Deral – Departamento de Economia Rural, o clima e a especia-

lização dos produtores rurais são fatores primordiais para os resulta-

dos da produtividade, junto a tecnologia e o manejo das lavouras.

A safra de verão deste ano com o feijão e o milho devem chegar a 24,2 

milhões de toneladas, 19% a mais que em 2016, já o PIB estadual do 

agronegócio deverá crescer 1,5%.  

Aplicação eficaz

Para garantir uma alta produtividade, a aplicação dos defensivos de 

maneira correta faz toda a diferença no resultado final no campo.

Os defensivos agrícolas são usados para combater pragas e doenças no 

campo e que contribuem para o aumento da produtividade nas lavou-

ras. Porém a aplicação incorreta dos produtos pode causar prejuízos 

financeiros ao produtor rural e para o meio ambiente.

A Emater divulgou um estudo onde aponta que 46% das aplicações são 

desperdiçadas por falha humana, dentre elas as mais comuns são:

1. Escolha do produto inadequado;

2. Não regular o equipamento de maneira correta;

3. Errar na limpeza e na manutenção dos bicos;

4. Não regular corretamente o pulverizador;

5. Desrespeitar as condições climáticas.

 

Quando o produtor realiza de forma correta a pulverização, o manejo, 

faz a escolha dos produtos e tecnologias de maneira assertiva, o resul-

tado aparece na colheita, com uma produtividade recorde. 

Exportação em alta 

Nos últimos três meses de 2017 as exportações do Brasil apresentaram 

um aumento de 24,4% comparando com o mesmo período de 2016.

A balança comercial apresentou um superávit de US$ 14,4 bilhões, se-

gundo estimativa da Fundação Getúlio Vargas – FGV, o saldo do comér-

cio exterior do Brasil de ser positivo e chegar a US$ 50 bilhões.

Coopavel gera 4.200 
empregos em Cascavel
Com 46 anos de existência, a Coopavel é uma 

empresa genuinamente cascavelense, hoje 

possui 5.480 colaboradores, destes 4.200 são 

empregos no município de Cascavel, ou seja, 

77% dos deles estão na cidade. Até fim do mês 

de dezembro de 2017 a estimativa é contratar 

mais 500 pessoas. 

Com 30 filiais atua nas regiões Oeste e Su-

doeste do estado, no ano de 2016 a cooperativa 

conquistou a 12ª posição em faturamento no 

ranking das cooperativas brasileiras, com um 

faturamento de R$ 2,120 bilhões, para o ano 

de 2017 a previsão é de faturar R$ 2,44 bilhões 

um crescimento de 15%.  Hoje, a Coopavel, 

possui em sua linha comercial cerca de 100 

produtos que são comercializados no Brasil 

e exportados para mais de 30 países. Em seu 

complexo industrial são 11 indústrias são res-

ponsáveis pela produção da linha completa. 

Em seis anos, a Coopavel, cresceu 70%, nos 

últimos três anos foi a empresa que mais in-

vestiu na cidade e na região Oeste do estado, 

foram R$ 298 milhões, em novas filiais, am-

pliações de unidades de armazenamento, 

compra de novos equipamentos de última 

geração. Só na construção da segunda UPL 

– Unidade de Produção de Leitões o investi-

mento foi de R$ 60 milhões em infraestrutu-

ra, em um dos mais audaciosos projetos. Com 

capacidade para 6.300 matrizes, a nova UPL 

está localizada nas proximidades do distrito 

de Juvinópolis (PR) a nova estrutura conta 

com uma área de 254 hectares e com 34 mil m² 

de área construída. 

A filial de Braganey (PR) é outra obra inaugu-

rada com capacidade para armazenar 2 mi-

lhões de sacas de grãos, com 145.200 m², uma 

obra avaliada em R$ 40 milhões, com dois 

armazéns graneleiros, moegas, casa de má-

quinas com duas linhas de recepção, benefi-

ciamento, expedição para 300 toneladas/hora 

com até dois produtos simultâneos, armazém 

para insumos, depósito de calcário e balança 

rodoviária. 

Dilvo Grolli - Diretor Presidente da Coopavel

Já unidade de Ouro Verde (PR) tem capaci-

dade de armazenamento para 1,25 milhões 

de sacas de grãos, uma obra avalia em R$ 30 

milhões, o terreno com 121 mil m², a estrutu-

ra conta com armazém graneleiro, moegas, 

casa de máquinas, com duas linhas de recep-

ção, beneficiamento e expedição para 300 

toneladas/hora podendo acomodar até dois 

produtos de maneira simultânea, armazém 

para insumos, depósito de calcário e balança 

rodoviária.

Localizada no Rio da Paz (PR), o entreposto 

foi construído em um espaço de 24,2 mil m², 

uma estrutura modernizada, silos com capa-

cidade de armazenar 230 mil sacas, com tom-

bador, balança rodoviária, moegas, sistema 

de recepção de grãos, secagem e expedição 

com fluxo de até 150 toneladas por hora.

Em São João do Oeste (PR), a estrutura foi 

construída em uma área de 139.150 m², com 

capacidade de armazenar 600 mil sacas, com 

duas balanças rodoviárias, com moegas e 

tombador, com um moderno sistema de re-

cepção, secagem e expedição com fluxo de 300 

toneladas por hora, para dois tipos de grãos 

simultaneamente.

Outros R$ 50 milhões foram em obras no Ma-

trizeiro II, localizado no município de Santa 

Tereza do Oeste (PR), com capacidade para 

alojar 360 mil matrizes fêmeas, 50,4 mil ma-

chos, o que vai produzir, por ano, 650 milhões 

de ovos ferteis, o que gerou um crescimento 

de 20% no fim de 2016, ampliando para 700 o 

número de aviários integrados. 

Nos últimos três anos foram R$ 298 milhões 

em investimentos em novas filias, novos equi-

pamentos, novos postos de trabalho, geração 

de emprego e renda para as famílias de Casca-

vel e região. Desde de sua criação a Coopavel 

vem cumprindo a sua missão de apoiar o agri-

cultor, atuar na comunidade onde está inseri-

da e ter uma gestão de qualidade e eficiente. ∏

Shutterstock: wk1003mike

Shutterstock: Fotokostic
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Nosso caminho de fé está unido de maneira 

indissolúvel à Maria, desde o momento em 

que Jesus, morrendo na cruz, entregou-a a nós 

como Mãe

O Papa Francisco, em cada uma de suas ho-

milias sobre Nossa Senhora, nos garante que 

Maria vela por todos e cada um de nós, como 

mãe e com uma grande ternura, misericórdia 

e amor, e sempre nos incentiva a sentir seu 

olhar amável.

A seguir, 12 ensinamentos do Papa Francisco 

sobre Maria Santíssima:

1. Um cristão sem Maria está órfão. Também 

um cristão sem a Igreja é um órfão. Um 

cristão precisa destas duas mulheres, 

duas mulheres mães, duas mulheres 

virgens: a Igreja e a Mãe de Deus.

2. Maria faz precisamente isso conosco: 

nos ajuda a crescer humanamente e na 

fé, a ser fortes e a não ceder à tentação 

de ser homens e cristãos de uma 

maneira superficial, mas a viver com 

responsabilidade, a tender cada vez mais 

ao alto.

3. Ela é uma mãe que ajuda os filhos a 

crescerem, e quer que cresçam bem. Por 

isso, educa-os a não ceder à preguiça (que 

também deriva de certo bem-estar), a não 

conformar-se com uma vida cômoda que 

se contenta somente com ter algumas 

coisas.

4. Maria nos dá saúde. Ela é a nossa saúde.

5. É a mãe que cuida dos seus filhos para 

que cresçam mais e mais, cresçam fortes, 

capazes de assumir responsabilidades, de 

assumir compromissos na vida, de tender 

a grandes ideais.

6. Maria é mãe, e uma mãe se preocupa 

sobretudo com a saúde dos seus filhos. 

A Virgem protege a nossa saúde. O que 

isso quer dizer? Penso sobretudo em 

três aspectos: Ela nos ajuda a crescer, a 

enfrentar a vida, a ser livres.

7. A Virgem Maria educa seus filhos no 

realismo e na fortaleza diante dos 

obstáculos, que são inerentes à própria 

vida, e que Ela mesma padeceu ao 

participar dos sofrimentos do seu Filho.

8. Ela é uma mãe que nem sempre leva seus 

filhos pelo caminho mais “seguro”, porque 

dessa maneira eles não podem crescer. 

Mas tampouco somente pelo caminho 

arriscado, porque é perigoso. Uma mãe 

sabe equilibrar estas coisas. Uma vida 

sem desafios não existe, e uma pessoa que 

não sabe enfrentá-los arriscando-se não 

tem coluna vertebral!

9. Maria luta conosco, sustenta os cristãos 

no combate contra as forças do mal.

10. Maria é a mãe que, com paciência e 

ternura, nos leva a Deus, para que Ele 

desate os nós da nossa alma.

11. Maria é a mamãe boa, e uma mamãe boa 

não somente acompanha os filhos no 

crescimento sem evitar os problemas, os 

desafios da vida; uma mamãe boa ajuda 

também a tomar decisões definitivas com 

liberdade.

12. Toda a existência de Maria é um hino 

à vida, um hino de amor à vida: Ela 

gerou Jesus na carne e acompanhou o 

nascimento da Igreja no calvário e no 

cenáculo.

oração

Maria, 
faze-nos sentir teu olhar de 
Mãe, 
guia-nos até o teu Filho, 
faze que não sejamos 
cristãos de vitrine, 
mas cristãos que sabem 
construir, 
com teu filho Jesus, 
o seu reino de amor, 
de alegria e de paz. 
Amém.

Maio mês Mariano: toda a existência 
de Maria é um hino à vida
“Quando Jesus viu sua mãe 
e perto dela o discípulo que 
amava, disse à sua mãe: mulher, 
eis aí teu filho.” (Jo 19, 26)

maria é modelo de fé. Peçamos ao 
Senhor que nos doe a sua graça, 

a sua força, a fim de que na nossa 
vida e na vida de cada comunidade 

eclesial reflita-se o modelo de 
maria, mãe da Igreja. Assim seja!

Shutterstock: Drop of Light

No volume as exportações apresentaram 11% e as importações 17% du-

rante o primeiro trimestre. Já o preço no setor da agropecuária, cres-

ceu 9% na exportação e 17% para a importação.

A justificativa é que no fim do ano de 2016 os preços das commodities 

estavam menores e nos três primeiros meses de 2017 um aumento foi 

registrado, uma demanda internacional maior para as exportações 

brasileiras.

A raça 100% do Paraná

Na última semana, durante evento, o Superintendente do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Alexandre Orio Bastas, reco-

nheceu a raça Purunã como genuinamente paranaense.

O ato do reconhecimento, dá aos criadores da raça, autonomia para 

disseminar o rebanho do Purunã em todo o país. A ACP – Associação 

de Criadores de Gado Purunã, receberam a autorização para realizar o 

controle genealógico da nova raça.

Com mais de 30 anos de pesquisa, o Purunã, é resultado de experimen-

to genético e que nos últimos 20 anos a raça se consolidou e dissemi-

nou, adaptada para qualquer tipo de criador, com cerca de 3 a 4 mil 

animais que já estão sendo criados.  

Os embriões e sêmen nos laboratórios, estão prontos para a comercia-

lização a qualquer momento de acordo com a disponibilidade da gené-

tica no mercado, a perspectiva é de que em quatro anos 10 mil matrizes 

estejam registradas.

A maior produtividade e a melhoria na qualidade da carne são duas das 

principais características do Purunã, desenvolvido com o cruzamento 

genético de outras quatro raças: a Charolês, a Caracu, a Aberdeen An-

gus e a Canchim, que incorporou a tolerância ao calor, resistência ao 

carrapato, temperamento dócil, grande proporção de cortes nobres e 

maciez da carne, qualidades adquiridas através da genética. ∏

Foto: IEPEC
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É necessário alcançar novos patamares de 

produtividades na cultura da soja para aten-

der uma demanda crescente por alimentos 

com restrições na expansão em novas áreas.  

Assim, o produtor deve ficar atento ao con-

trole de plantas daninhas, pragas e doenças, 

pensando em manter o potencial produtivo 

de sua lavoura. Estudos realizados revelaram 

que as perdas médias em plantas cultivadas 

por doenças são de 26,3%, por insetos são de 

9,6% e já por plantas daninhas chegam a 33%.

As plantas daninhas são um grande proble-

ma para a cultura da soja e outras cultivadas, 

competindo pela luz solar, água e nutrientes, 

podendo, a depender do nível de infestação e 

da espécie, dificultar a operação de colheita e 

comprometer a qualidade dos grãos.

Perdas causadas pela interferência 
das plantas daninhas

cultura
Perdas 

(%) da área livre de 
plantas daninhas

 20 - 83

Feijão 30 - 80

Soja 29 - 90

A fim de melhorar o controle de plantas dani-

nhas o produtor deve realizar o seu manejo ao 

longo de todo ano, não apenas dentro do ciclo 

da cultura cultivada. Hoje não trabalhamos a 

cultura isolada, temos que avaliar o sistema 

de produção como um todo, na região oeste 

temos basicamente um sistema de produção, 

soja ou milho verão e milho segunda safra ou 

trigo no inverno e em alguns lugares entran-

do o feijão neste sistema.

Não existe mais controlar as plantas dani-

nhas em uma época e deixa-la de lado o resto 

do ano, temos que trabalhar durante todo o 

ano para que possamos ter um melhor contro-

le e consequente uma melhor produtividade 

das culturas plantadas. Vamos dar um exem-

plo, no sistema mais comum que é soja/milho 

segunda safra. Se não controlarmos as plan-

tas daninhas de forma eficiente na cultura da 

soja, vamos ter perdas de produção devido a 

mato competição e um banco de sementes 

maior para a cultura do milho segunda safra, 

e isto pode acontecer novamente na cultura 

subsequente na safra seguinte.

Na atualidade o controle de plantas daninhas 

deve ser analisado e bem recomendado, pois o 

principal herbicida que temos hoje, o Glifosa-

to, vem sendo usado em todas as fases do con-

trole. O uso continuo de somente um tipo de 

herbicida pode ocasionar uma pressão de se-

leção entre a plantas daninhas, selecionando 

indivíduos mais resistentes, como exemplo de 

casos de resistência a glifosato encontrados 

na Região Oeste do Paraná, encontra-se as es-

pécies, Buva, Azevém e Capim-amargoso.

Além dos casos de resistência, tem verificado 

o aumento de plantas que apresentam difícil 

controle quando utilizado o glifosato, tais 

como a Trapoeraba, Picão-Preto, Corda de 

viola, Nabiça, não sendo ainda casos de resis-

tências e sim de uma alta tolerância a um prin-

cípio ativo. Não só estas citadas, mas outras 

podem estar aparecendo com esta tolerância 

ao controle. Mas não podemos confundir er-

ros de controle com resistência a herbicida. 

Um dos maiores insucessos de controle, po-

demos afirmar que é a tecnologia de aplicação 

de defensivos, como volume de calda, horário 

de aplicação (condições meteorológicas) ve-

locidade e regulagens do equipamento, inde-

pendentemente da idade do equipamento.

Para trabalhar bem o controle de plantas 

daninhas, a utilização do MIPD (Manejo In-

tegrado De Plantas Daninhas) é essencial. O 

MIPD consiste na adoção de um conjunto de 

medidas para prevenir e controlar essas espé-

cies. O sistema traz benefícios para toda área 

de cultivo e não apenas àquela em que a cul-

tura está se desenvolvendo. Em se tratando 

de controle químico é importante salientar a 

resistência de plantas daninhas aos herbi-

cidas e o manejo de invasoras nas culturas 

geneticamente modificadas para resistência 

a herbicidas. A principal solução para evitar 

o aparecimento ou disseminação de plantas 

daninhas resistentes é planejar o controle 

químico com a utilização de herbicidas de di-

ferentes mecanismos de ação.

A resistência de plantas daninhas é somente 

um dos problemas encontrados mas podemos 

trabalhar para evitar isto. Ainda é possível 

evitar a resistência das plantas daninhas com 

algumas ações, como:

 + Rotação de culturas, com rotação de 

herbicidas.

 + Utilizar sementes isentas de 

infestantes resistentes.

 + Acompanhar as mudanças na flora.

 + Evitar a reprodução e disseminação 

inicial de plantas daninhas resistentes.

 + Realizar a limpeza de tratores, 

implementos, colheitadeiras e 

semeadoras.

 

Em nossa região temos as seguintes plantas 

com problemas de controle: o Capim Amargo-

so, que já está com a resistência ao glifosato 

comprovada e Buva e Azevém, que estão re-

sistência ao herbicidas ALS, em alguns locais 

já comprovados. E outras com problemas de 

controle como Trapoeraba, Nabiça, Capim de 

Rodhes, Corda de viola, sendo as mais lem-

bradas. Estas precisam de um manejo para 

melhor controle, pois somente o controle quí-

mico não traz eficiência.

Cuidados para manter a lavoura 
protegida das plantas daninhas
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Buva, Azevém e Capim-amargoso

Uma das melhores maneiras de manejar as 

plantas daninhas é ter uma cobertura no solo 

durante todo o ano, a colheitadeira tem que 

passar na área duas vezes ao ano para tornar 

a propriedade viável. E isto é uma verdade não 

somente visando a produção, mas o MIPD, co-

bertura durante todo o ano evita o desenvol-

vimento de plantas daninhas, palhada no solo 

impedir a germinação de sementes de plantas 

daninhas. Dentro deste contexto a cultura 

agrícola semeada no inverno para o manejo 

das plantas daninhas. Isso porque o trigo e 

a aveia, por exemplo, produzem uma quanti-

dade de palha que retarda o crescimento das 

plantas daninhas. 

Se a cultura anterior for o milho, que produz 

uma palha de menor qualidade do ponto de 

vista de cobertura uniforme do solo teremos 

mais problemas, especialmente com Buva, 

cujo pico de germinação das sementes coin-

cide com a colheita do milho. E assim, as 

plantas daninhas encontram boas condições 

para se desenvolverem. Mas para isso, temos 

algumas alternativas como o plantio de aveia 

após o Milho Segunda Safra, a aveia tem um 

crescimento inicial que impede a germinação 

da semente de Buva. 

Mas temos que combinar estes controles cul-

turais com os controles químicos, o controle 

de Buva é um bom exemplo disso, ela é resis-

tente ao glifosato, mas temos algumas com-

binações de aplicação de herbicidas que tem 

demonstrado um alto controle, mas sempre 

associado ao MIPD, temos controlado muito 

bem, e conduzido as culturas no limpo sem a 

interferência das plantas daninhas.

No Trigo, temos um grande aliado para este 

controle, pois ele possibilita dois momentos 

de controle, um antes do plantio e um após a 

colheita, fora a excelente palhada que a cultu-

ra deixa no solo.

Hoje o Trigo tem mostrado a sua importância 

econômica, dando lucro quando se aplica uma 

boa tecnologia, se mostrando viável economi-

camente. Mas para isto temos que investir 

para se obter lucro. Para se proteger o pro-

dutor tem acesso a mecanismos de amparo à 

cultura, como crédito rural e seguros que tem 

dado uma grande garantia ao produtor. Uma 

conta que entra na cultura do Trigo e muitas 

vezes tem demonstrado um ganho maior do 

que o ganho econômico, é a presença no MIPD. 

A Coopavel tem investido pesado em seu De-

partamento Assistência Técnica, buscando os 

melhores profissionais da região e qualifican-

do para que os mesmos possam levar a me-

lhor técnica de produzir, trazendo uma ótima 

lucratividade ao produtor. Neste assunto, as 

plantas daninhas têm tomado um bom tempo 

de nossos treinamentos, pois sempre busca-

mos oferecer as melhores tecnologias ao coo-

perado.

Temos um convênio com a EMBRAPA Soja, no 

intuito de avaliar se as nossas plantas dani-

nhas são resistentes a herbicidas ou não. Em 

caso de dúvidas, entre em contato com nossos 

agrônomos para que possam recomendar um 

protocolo de controle ou coletar as sementes 

dessas plantas para enviar a Embrapa para 

análise de resistência, proporcionado um me-

lhor manejo de plantas daninhas. ∏
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Biosseguridade na avicultura
Texto: Israel Simon 

Médico veterinário

O que é biosseguridade avícola?

A biosseguridade é um conjunto de medidas 

preventivas que visa manter o bem-estar e 

a saúde das aves. Na avicultura é necessário 

desenvolver procedimentos que garantam o 

bom desempenho das aves, proporcionando 

um ambiente livre de estresse e que apresente 

boas condições de higiene sanitária, ventila-

ção, alimentação balanceada, entre outros, 

para que se obtenham bons lotes com animais 

sadios e de alta produtividade.

A biosseguridade é cada vez mais importante 

e necessária na avicultura, tendo em vista que 

hoje o Brasil é o maior exportador da carne de 

frango do mundo. Essas medidas são necessá-

rias, pois visam reduzir os riscos de infecções 

(por vírus e bactérias), aumentando o contro-

le sanitário e protegendo o produto final des-

tinado ao consumidor.

O programa de biosseguridade é indispensá-

vel para garantir a saúde dos lotes, reduzin-

do os riscos de doenças por meio de ações 

preventivas que vão agregar qualidade ao 

produto final, melhorar a produção avícola e 

diminuir seus custos.

Principais cuidados para 
se ter um bom programa de 
biosseguridade na propriedade

 + Fazer o registro da entrada de qualquer 

pessoa no pátio dos aviários, através 

da ficha de controle de visitas, e não 

permitir a entrada de pessoas estranhas 

no cercado.

 + Todos as granjas devem possuir um 

arco ou sistema de desinfecção (com 

produto desinfetante), e devem ser usados 

para todos os veículos que adentram a 

propriedade, para evitar contaminações.

 + Os aviários devem estar devidamente 

cercados e com registro junto ao órgão 

da ADAPAR (conforme a IN 56/2007 e IN 

59/2008), a cerca deve estar a pelo menos 

5 metros dos galpões, sem apresentar 

frestas que permitam a entrada de 

animais.

 + Os portões devem estar sempre fechados 

para evitar que pessoas e animais entrem 

na granja sem autorização.

 + Evitar o contato com outras aves, deve-se 

ainda evitar o contato com outros animais 

que possam levar contaminação para as 

granjas, como por exemplo a criação de 

suínos para o consumo.

 + É extremamente proibido a presença de 

animais domésticos no interior da granja, 

pois estes são transmissores de diversas 

doenças que podem afetar as aves.

 + Controle de cascudinho deve ser realizado 

todo lote, com o uso de inseticidas 

Shutterstock: Alexandru Chiriac

recomendados pelo departamento 

técnico, respeitando a quantidade para 

que se tenha um controle efetivo dos 

insetos.

 + As granjas devem possuir um bom 

controle de pragas, principalmente o 

controle de roedores, com porta-iscas e 

raticidas em toda a propriedade e não 

somente na granja.

 + Todos os aviários devem possuir 

pedilúvios com cal virgem na porta de 

entrada de cada aviário.

 + Manter a limpeza e organização da 

granja, e arredores. Grama aparada, lenha 

organizada, áreas de serviço dos aviários 

sempre limpas, escritório e banheiros 

limpos e organizados.

 + Os escritórios devem possuir banheiro, 

que possam tomar banho, e vestiário para 

trocas de roupas.

 + O produtor deve ter calçado específico 

para utilizar na granja, este deve ser 

usado somente no aviário, para evitar que 

traga alguma contaminação de fora.

 + Durante o período de vazio sanitário 

(intervalo entre lotes), deve-se preparar 

o aviário para receber o lote seguinte, 

retirando as partes úmidas e preparar a 

cama, lavar e desinfetar os equipamentos, 

para minimizar a carga bacteriana dos 

galpões.

 + Lavar e desinfetar todas as caixas d’água 

e tubulação a cada intervalo de lote, 

para que não forme biofilme nas caixas e 

encanamentos.

Por que devemos obedecer estas 
medidas de biosseguridade?

Estas medidas devem ser obedecidas pois, o 

Brasil é o único país dentre os maiores produ-

tores de carne de frango do mundo que nunca 

registrou um caso de INFLUENZA AVIÁRIA 

em seu território. 

Além da influenza aviária, a biosseguridade 

ajuda na prevenção de várias outras doenças 

e contaminações, que podem gerar prejuízos 

graves para a cadeia produtiva, dentre elas es-

tão as salmoneloses e alguns outros vírus que 

causam graves problemas nas aves como, a 

doença de Gumboro e a doença de Newcastle.

Se seguirmos todas as medidas recomenda-

das, será muito mais difícil que estas doenças 

contaminem nossas aves, gerando prejuízos 

incalculáveis para a avicultura do país e prin-

cipalmente de nossa região, já que o estado do 

Paraná é o maior produtor de frangos do país, 

por isso TODOS devemos nos conscientizar 

com estas medidas para que ninguém tenha 

prejuízo e possamos continuar com nossa ati-

vidade com tranquilidade e segurança. ∏

melhores produtores do mês de março 2017

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

Jair Konrad 3.383 45.35 1.643 3.89 74.60 438 Santa Lucia

Leocir Timbola 3.526 48.40 1.693 2.93 72.85 419 Céu Azul

Dirceu Bonamigo 3.469 47.27 1.710 3.41 73.39 414 Três Barras Paraná

Ademar Medeiros 3.514 48.00 1.717 4.22 73.21 412 Santa Lucia

Luiz Lucio Lopes 3.514 48.35 1.719 2.73 72.68 410 Cascavel

Todos estes cuidados podem 
ser encontrados no manual de 

Produção Avícola coopavel de 2011 
no capítulo 15 que trata de medidas 

de Biosseguridade na página 42.
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Os resultados 
do Show Rural 
Coopavel garantem 
alta produtividade 
no campo

Desde sua idealização, o Show Rural Coopa-

vel, busca dar oportunidade de conhecimento 

aos produtores rurais sobre as novas tecno-

logias, e que possibilita os visitantes terem 

acesso as mais altas inovações de melhora-

mento genético para as sementes, equipa-

mentos e máquinas agrícolas.

No diz respeito à evolução genética das va-

riedades de sementes, há pelo menos 12 mil 

anos o homem trabalha para melhorar a 

agricultura, na domesticação das plantas, no 

melhoramento genético, na produção de se-

mentes híbridas, no aumento da produtivida-

de, na produção de espécies mais resistentes a 

doenças. As pesquisas realizadas resultaram, 

por exemplo, na criação do tomate cereja, na 

“melancia baby” e em melão mais adocicado 

do que era a 20 anos. Os estudos de heredita-

riedade e de genética iniciaram com o monge 

Gregor Mendel que realizou experiência com 

ervilhas. 

Pouco tempo depois, Charles Darwin, criou a 

teoria da Seleção Natural, dando origem aos 

estudos sobre a hereditariedade. É possível 

que o melhoramento que mais surpreendeu 

a história seja o milho, pois existem registro 

de cultivo do grão nas cavernas do México há 

pelo menos 7 mil anos atrás. Na América do 

Sul onde já existia a variedade cerca de quatro 

mil anos antes de Cristo, quando a espiga ti-

nha cinco centímetros. A partir do século XV, 

os europeus, passaram a plantar o milho que 

vem com um bom desempenho e com mais de 

200 variedades.

Hoje, o melhoramento genético do milho é 

realizado através de pesquisas com organis-

mos geneticamente modificados, que tem ge-

rado excelentes resultados nas propriedades. 

A qualidade das sementes pelos seus princi-

pais componentes como a qualidade fisiológi-

ca, qualidade genética, sanitária e física, cria 

uma interação entre os seus componentes.

 Nos últimos 35, 40 anos a evolução da qua-

lidade das sementes apresenta uma grande 

evolução. A densidade da semeadura de soja, 

por exemplo, é outro fator que passou pelo 

processo de técnicas avançadas apontando 

uma semeadura de até 750 mil sementes por 

ha, no ano de 1972, o equivalente a 130 Kg/ha 

das cultivares, a produção chegava a 400 a 

500 mil plantas por ha, com resultado de uma 

produtividade menor com as plantas mais 

baixas, com caules engrossados e vagens mais 

próximas do solo, o que dificultava a etapa da 

colheita. Agora com as novas tecnologias das 

cultivares, as quantidades das sementes são 

menos de até 180 mil plantas por ha, uma mé-

dia de 60 Kg de sementes por ha.

É evidente que as pesquisas auxiliam na pro-

dução de variedade das cultivares cada vez 

mais tecnologias e garantem uma alta pro-

dutividade. No período de 40 anos o agrone-

gócio, cresceu significativamente. Segundo o 

levantamento da Conab na Safra 1976/1977 o 

Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

A produção de cada variedade de soja e milho são 
essenciais para os resultados positivos na colheita

Brasil produziu 58,1 milhões de toneladas de grãos nas 14 principais 

culturas, em uma área de 37,3 milhões de ha e atingiu uma produtivi-

dade média de 1.267 Kg/ha de grãos. Com a Safra 2015/2016 o Brasil 

produziu 186,6 milhões de toneladas um aumento de 252,6% compa-

rando com a de 1976/1977.

O agronegócio há anos vem demonstrando sua eficiência, com estudos 

das cadeias produtivas mais ampliados e segmentados.

O comparativo a seguir mostra a evolução da safra dos três principais 

grãos produzidos no país. Os índices são realizados pela Conab. A 

Conab é a entidade que faz o levantamento, através do monitoramento 

agrícola de todas as safras brasileiras. 

Há trinta anos o Show Rural Coopavel ajuda a disseminar com qualida-

de, eficiência, a inovação e a tecnologia, o que é ideal para elevar ainda 

mais a produtividade do setor. Junto com o Agronegócio o Show Rural 

trouxe algumas evidências para o sucesso da produtividade. Dentre 

elas o ciclo menor do progresso da tecnologia, disseminar a inovação, 

diminuiu a distância entre a tecnologia e os produtores rurais, tornar 

as cadeias produtivas mais dinâmicas, o que fez com que elevasse a 

produtividade e a renda do produtor rural. O processo que ocorreu com 

a evolução da qualidade das sementes brasileiras colaborou com o de-

senvolvimento da agropecuária do país, já que é na semente que está 

acondicionada toda a carga genética das variedades ou cultivares.

E para contribuir com esse desenvolvimento é que o Show Rural Coo-

pavel, todos os anos, após a colheita das parcelas de cada empresa 

expositora, faz a divulgação das produtividades de cada variedade. O 

objetivo é que os produtores utilizem esses números para escolherem 

e decidirem qual a variedade que vão utilizar no plantio. As tabelas na 

sequência apontam a época do plantio, a variedade e a produção após 

a colheita.     

Total de grãos

Safra Produção Produtividade área

1975/1976
58,1 milhões de 

toneladas
1.267 Kg/ha

37,3 milhões 
de ha

2015/2016
186,6 milhões 
de toneladas

3.200 Kg/ha
58,3 milhões 

de ha

Evolução 321,1% 252,6% 156,3%

Total Soja

Safra Produtividade

1975/1976 1.700 Kg/ha

2015/2016 2.870 Kg/ha

Evolução 168,8%

Total milho

Safra Produtividade

1975/1976 1.680 Kg/ha

2015/2016 4.181 Kg/ha

Evolução 248,9%

Total Trigo

Safra Produtividade

1975/1976 879 Kg/ha

2015/2016 2.260 Kg/ha

Evolução 258%

A produção brasileira dos três principais 
grãos nas Safras 1975/1976 e 2015/2016.
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Plantio 1ª época - 09/09/2016

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

2B 810 DOW 16638 277 671

SUPREMO VIP SYNGENTA 16508 275 666

2A 620 DOW 16451 274 664

30 F53  VYH PIONEER 16410 274 662

30 R50 YH PIONEER 16377 273 661

P-3456 H PIONEER 15561 259 628

MG-744 PW MORGAN 15116 252 610

CD-3770 PW COODETEC 14760 246 595

CD-3612 PW COODETEC 14639 244 590

CD-3410 PW COODETEC 14606 243 589

CD-384 PW COODETEC 14558 243 587

NS-92 PRO NIDERA 14018 234 565

FORMULA VIP  SYNGENTA 13942 232 562

NS-50 PRO NIDERA 13839 231 558

ESTATUS 3 VIP SYNGENTA 13787 230 556

2A 401 DOW 13743 229 554

P-2866 H PIONEER 13608 227 549

FEROZ VIP SYNGENTA 13601 227 549

P-1680 YH PIONEER 13236 221 534

MG-580 PW MORGAN 13132 219 530

MG-600 PW MORGAN 12931 216 522

NS-90 PRO NIDERA 12525 209 505

22M12 VIP SEMPRE 11164 186 450

22S18 SEMPRE 10952 183 442

20A30 VIP3 SEMPRE 10346 172 417

MÉDIA  14.098  235  569 

Plantio 1ª época - 21/09/2016

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

SYN 13561 IPRO 6302 105 254

BRS 1003IPRO 6181 103 249

BRS 1007IPRO 6038 101 244

NA 5909 RG 5972 100 241

BRS 1010IPRO 5939 99 240

NS 5959 IPRO 5872 98 237

NS 6909 IPRO 5641 94 228

BRS 388RR 5467 91 220

CD 2591IPRO 5388 90 217

SYN 13595 IPRO 5387 90 217

TMG 7262RR 5285 88 213

BS2606IPRO 5273 88 213

NS 5445 IPRO 5182 86 209

95Y52 5134 86 207

SYN 1562 IPRO 5117 85 206

TEC 6029IPRO 5089 85 205

BRS 413RR 5004 83 202

SYN 1563O IPRO 4925 82 199

NS6906IPRO 4785 80 193

SYN 1561 IPRO 4782 80 193

TMG 7060 IPRO 4741 79 191

TMG 7062 IPRO 4647 77 187

95R51 3776 63 152

MÉDIA 5301 88 214

Plantio 2ª época - 20/09/2016

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

30 R50 YH PIONEER 15556 259 627

2B 810 DOW 15389 256 621

P-2866 H PIONEER 15264 254 616

30 F53  VYH PIONEER 14908 248 601

CD-3410 PW COODETEC 14809 247 597

NS-50 PRO NIDERA 14466 241 583

2A 620 DOW 14407 240 581

CD-3612 PW COODETEC 14330 239 578

P-3456 H PIONEER 14325 239 578

CD-3770 PW COODETEC 13954 233 563

FORMULA VIP  SYNGENTA 13834 231 558

SUPREMO VIP SYNGENTA 13666 228 551

2A 401 DOW 13622 227 549

MG-744 PW MORGAN 13605 227 549

NS-92 PRO NIDERA 13348 222 538

MG-580 PW MORGAN 13303 222 537

P-1680 YH PIONEER 13151 219 530

ESTATUS 3 VIP SYNGENTA 13111 219 529

CD-384 PW COODETEC 13003 217 524

FEROZ VIP SYNGENTA 12944 216 522

MG-600 PW MORGAN 12924 215 521

NS-90 PRO NIDERA 12658 211 511

20A30 VIP3 SEMPRE 11907 198 480

22M12 VIP SEMPRE 11652 194 470

22S18 SEMPRE 11583 193 467

MÉDIA  13.669  228  551 

Plantio 2ª época - 05/10/2016

Híbrido Kg/ha sc/ha sc/Alq

NS 6909 IPRO 5926 99 239

BRS 413RR 5674 95 229

SYN 1563O IPRO 5489 91 221

SYN 13561 IPRO 5408 90 218

NS 5445 IPRO 5272 88 213

SYN 13595 IPRO 5270 88 213

TMG 7060 IPRO 5224 87 211

BS2606IPRO 5219 87 211

BRS 1003IPRO 5175 86 209

NA 5909 RG 5165 86 208

BRS 1010IPRO 4951 83 200

95Y52 4758 79 192

TEC 6029IPRO 4743 79 191

BRS 388RR 4728 79 191

NS 5959 IPRO 4725 79 191

BRS 1007IPRO 4713 79 190

TMG 7262RR 4687 78 189

NS6906IPRO 4623 77 186

TMG 7062 IPRO 4550 76 184

CD 2591IPRO 4253 71 172

95R51 4217 70 170

SYN 1562 IPRO 4173 70 168

SYN 1561 IPRO 3720 62 150

MÉDIA 4898 82 198

LEGENDA - BRS: EMBRAPA | BS;TEC: BAYER | CD: COODETEC | NA; NS: NIDERA
SYN: SYNGENTA | TMG: Tropical Melhoramento Genética | P: PIONEER

M I L H O
Produtividade de cultivares de soja, em duas épocas de plantio. cascavel - PR, 2016/2017Produtividade de híbridos de milho, em duas épocas de plantio. cascavel - PR, 2016/2017

S O J A
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PEcUáRIA PEcUáRIA

Texto: Gustavo Grolli 

Médico veterinário

Inimigo oculto: A importância do 
controle efetivo das principais 
doenças reprodutivas nas fazendas

A pecuária brasileira tem evoluído a cada ano 

e aumentado a produtividade em busca de 

rentabilidade para o produtor, a utilização de 

tecnologias é fundamental para a progressão 

da atividade, o que proporcionou um aumen-

to na intensificação da atividade leiteira e de 

corte. Oriundos deste crescimento, surgem 

novos desafios, entre os quais, no controle de 

doenças sanitárias e reprodutivas no reba-

nho.

A sanidade do rebanho é um requisito básico 

para que um bom desempenho reprodutivo 

seja obtido.  São diversas que doenças causam 

infertilidade, seja pela queda de imunidade 

dos animais ou por agentes virais/bacte-

rianas específicos. É necessário ter atenção 

especial nas propriedades em relação às 

principais doenças reprodutivas, como por 

exemplo a rinotraqueíte infecciosa bovina, 

diarréia viral bovina, leptospirose, e outras 

doenças capazes de causar repetições de cio, 

absorção embrionária e abortos.

A rinotraqueíte infecciosa bovina (IBR) é uma 

doença que precisa ser observada com grande 

cautela, pois é responsável por prejuízos con-

sideráveis para a atividade. A causa é o her-

pesvírus tipo 1(BoHV-1) é feito o diagnóstico 

pois afeta o trato respiratório e reprodutivo 

dos bovinos, um potencial causador de aborto 

em todos os meses da gestação da fêmea, em 

especial entre o quarto e oitavo mês.  A in-

fecção pelo vírus caracteriza por apresentar 

conjuntivites, traqueítes, rinites, vulvova-

ginites e infertilidade temporária. A doença 

pode ainda apresentar repetições de cio regu-

lares e irregulares.

Os animais portadores da doença, podem não 

apresentar sintomas temporariamente, po-

rém com episódios de queda de imunidade em 

função de restrições alimentares em alguns 

períodos do ano, o vírus pode ser reativado 

e os sintomas podem reaparecer no rebanho.   

De acordo com trabalhos recentes realizados 

no oeste do Paraná mostram a prevalência 

desta enfermidade em 88% das propriedades 

de corte e 63% nas de leite. 

A confirmação do diagnóstico pode ser feita 

por testes laboratoriais pelo sangue, tecidos 

fetais, secreções em geral. Recentemente po-

demos diagnosticar a doença por amostragem 

no leite em parceria com os técnicos veteriná-

rios da cooperativa.

A diarreia viral bovina (BVD) é uma doença 

contagiosa onde o vírus ataca e causa os re-

flexos negativos a reprodução. Com rápida 

disseminação na fazenda, a doença, possui 

várias apresentações diferenciadas no mo-

mento da vida do animal, quando é infectado 

pelo agente. Em suas diferentes formas da 

doença, os sintomas podem não existir até 

ocorrer abortos, natimortos, malformação do 

feto, absorção embrionária, doenças respira-

tórias e queda na imunidade desencadeando 

outras enfermidades no animal.

Nesta cadeia de infecção, o principal fator 

importante são os animais Persistentemente 

Infectados (PI), ou seja, bezerros procedentes 

de mães que tiveram contato com o vírus en-

tre 40 a 125 dias de gestação. O feto pode ser 

abortado, morrer na fase neonatal ou ainda 

tornar-se adulto assintomático, e dessa forma 

eliminar o vírus para o ambiente por toda sua 

vida. Estes animais são incuráveis e devem 

ser eliminados o mais rápido possível, assim 

que identificados.  Acredita-se que 90% da dis-

seminação do vírus da BVD tenham origem a 

partir dos PI.

A BVD tornou-se a umas das doenças repro-

dutivas de maior desafio no controle e erra-

dicação na propriedade. Várias medidas são 

tomadas para a eliminação do vírus, a princi-

pal é a identificação e eliminação dos animais 

PI da fazenda por meio de testes laboratoriais 

pelo sangue, pele, cartilagem e/ou leite. Outra 

medida importante é adotar um programa de 

biossegurança, em outras palavras um con-

junto de práticas que reduzem os riscos da 

introdução do vírus na propriedade, através 

de diagnósticos, vacinações, quarentena de 

novos animais (touros, vacas, novilhas), e do 

controle de vetores como a utilização de lu-

vas, seringas e agulhas descartáveis, no ma-

nejo em cada animal e na propriedade.

“A leptospirose é uma 
doença altamente 
contagiosa causada 
por bactérias do 
gênero leptospira spp. 
Caracterizada por ocorrer 
morte embrionária precoce 
e abortos entre 4 a 9 meses 
de gestação, a infecção 
pode levar inclusive a 
queda na produção e 
alterações no aspecto 
do leite. As bactérias da 
leptospira spp. são de fácil 
disseminação em locais 
quentes/ úmidos e terras 
ou áreas alagadiças

”
 

Vacinação

Um programa de imunização adequado é o 

meio mais eficaz de evitar os prejuízos que 

as doenças reprodutivas podem trazer. Exis-

tem inúmeras vacinas no mercado, cada qual 

possuindo sua efetividade nas patologias. Os 

protocolos variam de acordo com o histórico, 

o manejo e a realidade de cada propriedade. 

Em discussão com o médico veterinário im-

plementamos um programa de vacinação efe-

tivo e diferente em rebanhos de corte e leite.

Com objetivo de aumentar a porcentagem 

de bezerros nascidos por Inseminação Ar-

tificial em Tempo Fixo – IATF ou por touros 

durante a estação de montas, as vacinas em 

rebanho de corte estão crescendo ano a ano. 

Para obtermos o pico de imunização durante 

a cobertura até os quatro primeiros meses de 

gestação mais vulneráveis ao embrião, acon-

selha-se fazer dose mais reforço após 30 dias, 

no período que antecipa a estação de serviço 

das fêmeas, posteriormente, reforços anuais 

na mesma época.

Estudos recentes avaliaram o aumento de be-

zerros nascidos no ano, em até 12,5% em novi-

lhas nelores e 7% em vacas nelore multíparas, 

em rebanhos vacinados contra a IBR, BVD e 

Leptospirose.

Nas fazendas de leite recomenda-se iniciar a 

vacinação aos oito meses nas novilhas des-

tinadas a reprodução, com dose mais refor-

ço após 30 dias, posteriormente, reforços 

semestrais conforme orientação do médico 

veterinário. Assim no controle sanitário das 

propriedades, como técnicos da cooperativa, 

constantemente buscamos tecnologias viá-

veis ao produtor, de modo que, o incremento 

de produção seja primordial na progressão da 

atividade. ∏

Shutterstock: Maria Jeffs
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SUInocUlTURA SUInocUlTURA

“O Paraná é o segundo 
estado brasileiro na 
produção de Carne 
Suína. O primeiro é 
Santa Catarina, com 
uma produção de 900 
mil toneladas ao ano 
o equivalente a 24% da 
Produção Brasileira, e 
o Estado do Paraná tem 
uma produção de 777 
mil toneladas por ano 
o equivalente a 21% da 
Produção Brasileira

” 

As exportações do Estado do Paraná equiva-

lem a 13% das Exportações Brasileiras, sendo 

os principais destinos: Rússia, Hong Kong, 

China, Argentina, Uruguai e alguns países da 

África e do Leste Europeu.

A grande vantagem da Exportação da Carde 

Suína é o preço superior quando comparado 

com o mercado doméstico. Na média de pre-

ços o mercado externo tem uma valorização 

maior de 15%, como o valor da Exportação do 

Paraná é de U$ 198,7 milhões, referente 99,5 

mil toneladas exportadas, isto representa 

uma receita maior de U$ 30 milhões por ano, 

quando comparado com o mercado interno, e 

quando ampliarmos as exportações para 200 

mil toneladas/ano o lucro será ampliado para 

U$ 60 milhões ao ano, o que será um diferen-

cial de R$ 0,50 à R$ 0,60 por quilo de Suíno 

para os Produtores.

O nosso Estado tem dificuldade em ampliar as 

exportações devido às condições sanitárias, 

pois não tem o status de zona livre da aftosa 

sem vacinação, sem esta condição, muitos 

mercados não compram Carne Suína, como 

por exemplo: o Japão e outros países da Ásia 

e muitos países do mercado comum Europeu.

O Estado de Santa Catarina tem o status de 

zona livre da aftosa sem vacinação e por isso é 

o maior Exportador Brasileiro e que consegue 

melhores preços do mercado mundial.

Há vários anos as agroindústrias, coopera-

tivas e entidades de classe do agronegócio 

buscam e lutam para colocar o Paraná na con-

dição livre de febre aftosa sem vacina, para 

ampliar a produção e as exportações.

Mas para surpresa, o Ministério da Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, tem 

plano para retirada da vacina para todo o 

país, mas o Estado do Paraná terá esta con-

dição no ano 2021, depois dos Estados do 

Amazonas, Pará, Amapá, Rondônia e todos os 

Estados do Nordeste.

A principal vantagem para a Pecuária com o 

status livre de aftosa sem vacinação é de aces-

so a todos os mercados mundiais onde estão 
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Suinocultura paranaense 
vai perder R$ 1 bilhão
Dilvo Grolli Diretor Presidente da Coopavel 

Paulo Roberto Orso - Sindicato Rural Patronal 

Agassiz Linhares Neto - Secretário da Agricultura

os melhores preços, mas enquanto o Estado 

não adquirir esse status, os suinocultores, bo-

vinocultores e avicultores não podem inves-

tir em tecnologias para aumentar a produção 

por falta de competitividade.

PRODUÇÃO DA CARNE 
SUÍNA NO BRASIL

 + Produção 

3,70 milhões ton. /ano

 + Exportação 

720 mil ton. /ano

 + Valor Total das Exportações 

U$ 1,47 bilhões

PRODUÇÃO DA CARNE 
SUÍNA NO PARANÁ

 + Produção 

777,7 mil ton/ano

 + Posição 

2º Estado Brasileiro em Produção

 + Exportação 

95,5 mil ton. /ano

 + Valor Total das Exportações 

U$ 198,7 milhões

O Estado do Paraná tem 3,5 mil suinocultores 

com geração de 5.000 empregos diretos nas 

propriedades rurais e nas agroindústrias tem 

um faturamento de R$ 4,0 bilhões/ano e gera-

ção de 40 mil empregos diretos. 

O prejuízo do Estado do Paraná em aguardar 

até o ano de 2021 para se tornar área livre sem 

vacinação será de U$ 300 milhões ou R$ 1 bi-

lhão de reais. O Estado tem um bom conceito 

de bem-estar animal, tem excelentes e tecni-

ficados produtores e boas agroindústrias, tem 

também rígido controle de produção no cam-

po e nas agroindústrias e tem boa logística 

para exportação. 

Estes números são somente do mercado de 

carne suína, temos que considerar ainda um 

benefício, também de grande valor, de carnes 

Bovina e de Aves. Esta tem também um acrés-

cimo significativo em seus valores na expor-

tação quando temos o Status de Livre sem 

Vacinação.

Existem recursos financeiros disponíveis 

no Governo do Estado, que precisam ser li-

berados para a contratação de Médicos Ve-

terinários para o ADAPAR, aonde atuarão 

no controle e fiscalização. Assim o Paraná 

em 2018, poderá ser aprovado na auditoria 

do MAPA como apto a não mais fazer a vaci-

nação, colocando o Estado em condições de 

igualdade com o Estado de Santa Catarina, 

podendo aí crescer nas exportações atingin-

do mercados que tem maior valor.

A Carne Suína é uma excelente fonte de pro-

teína e a mais consumida no mundo, e no Es-

tado está perdendo a grande oportunidade 

para se tornar o maior produtor e maior ex-

portador de Carne Suína do Brasil

Precisamos mudar o jogo e colocar como prio-

ridade dos Governos a conquista do STATUS 

de Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, até o 

ano de 2018. ∏

Shutterstock: Mark Agnor
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oPInIão oPInIão

O dinamismo do ambiente de negócios faz 

com que as propriedades rurais e as empre-

sas de qualquer ramo de atividade estejam 

em constante mudança na forma de atuar no 

mercado, na produção, na gestão de perfor-

mance e de processos.

Os competidores de mercado vêm pesqui-

sando novas formas de melhorar sua gestão 

visando alcançar os objetivos corporativos 

estabelecidos e não é diferente nas proprieda-

des rurais, a saber:

 + Satisfazer clientes e consumidores

 + Produzir com baixo custo

 + Assegurar a rentabilidade dos 

investimentos

 

Inegavelmente, instrumentalizar a prática do 

controle de custos nas propriedades rurais 

e industriais é comprometer todos os níveis 

com os objetivos estratégicos delineados pela 

alta administração são ações que não podem 

ser subtraídas da rotina de qualquer em-

preendimento rural ou industrial. O principal 

objetivo de qualquer propriedade rural ou in-

dústria é ter lucro, é dar resultados. 

As organizações que não dão resultados não 

conseguem cumprir com suas obrigações in-

ternas e externas e, mais cedo ou mais tarde, 

fecham as portas.

E para que as metas de resultados sejam al-

cançadas, é condição sine qua non possuir 

informações que subsidiem a gestão da pro-

priedade para que seja possível perpetuar 

diante de um cenário de extrema competiti-

vidade.

Uma propriedade rural é uma empresa compe-

tidora no mercado e como tal deve se munir de 

métodos para gerir seus custos para que pos-

sa atender e fidelizar sua demanda a contento. 

 

“A missão de qualquer 
organização com fins 
lucrativos é ter lucro, 
gerar resultados

”
 

 

E todas as organizações competem com mui-

tas outras organizações concorrentes sendo 

que para superar a concorrência e se manter 

viva no mercado é preciso trabalhar na rotina 

do dia a dia para oferecer melhores produtos e 

com melhores preços.

Para quem competem com preços baixos, uma 

performance excelente em custos é o princi-

pal objetivo de desempenho da produção, ten-

do em vista que cada centavo deduzido dos 

custos é revertido em lucro para a empresa ou 

permite o repasse de um preço mais compe-

titivo aos compradores para aumentar a sua 

competitividade dentro de sua empresa, seja 

ela uma propriedade rural ou uma indústria.

Custo é gordura. É impossível uma empresa 

ser financeiramente saudável e competitiva 

com o colesterol nas alturas. O mercado cada 

vez mais pressiona os preços para baixo e, ao 

mesmo tempo exige qualidade nos produtos 

fornecidos. 

Em outras palavras, todos os produtos ou 

serviços, de um modo geral, se aproximam de 

cada vez mais de uma espécie de commodities 

com margens unitárias apertadas, produzi-

dos em grandes quantidades e por diferentes 

produtores/prestadores de serviços (competi-

dores) e, em regra, com um nível de qualidade 

praticamente uniforme.

E a meta é apenas uma: Procurar superar a 

concorrência em custos e em qualidade para 

se manter no jogo do mercado. O lucro, em 

linhas gerais, é a diferença positiva entre a 

receita e os custos totais da empresa. Para 

aumentar o lucro temos somente duas possi-

bilidades matemáticas possíveis: 

Aumentar a receita e/ou 

Diminuir os custos

Isto é matematicamente inquestionável. 

E, considerando que:

1. A receita depende da quantidade 

vendida e do preço praticado, sendo 

que a quantidade vendida e o preço 

dependem muito mais de fatores externos 

ao ambiente empresarial como: valor 

percebido pelo cliente, preço de mercado, 

tamanho da demanda, concorrência, 

produtos substitutos, cenário econômico.

2. O custo depende muito mais de fatores 

internos e a habilidade de aproveitar 

A importância do controle de custos 
nas propriedades rurais e indústrias
Por: Simone Espindola de Oliveira  

Diretora da Tecnosul Consulting

ao máximo os recursos instalados. O 

baixo custo é resultado da eficiência 

operacional, ou seja, quanto mais 

eficientes forem os seus processos 

internos, melhores serão os seus custos. 

Tal qual afirma Porter em seu livro “Vanta-

gem Competitiva”, a base de um desempenho 

acima da média no longo prazo é a vantagem 

competitiva sustentável. Ou a empresa lidera 

em baixo custo ou em diferenciação, jamais 

em ambas, pois isso é uma receita para a 

mediocridade estratégica e um desempenho 

abaixo da média.

Ser um competidor com uma estratégia de 

liderança no custo exige que a empresa seja 

realmente a líder no custo e busque isso inin-

terruptamente. Muitas empresas falham por 

não reconhecer isto, principalmente por igno-

rar que seus concorrentes aspiram esta mes-

ma liderança.

Deste modo, uma empresa que compete com 

uma estratégia de custos deve, em primeirís-

simo lugar, conhecer seus custos de maneira 

confiável, ter a capacidade de rastrear opor-

tunidades constantes de melhoria, e agir pró-

-ativamente, caso contrário não passará de 

mais um “competidor” de curto prazo.

“O objetivo maior é 
transformar sua liderança 
em custos, em lucro

” 

Modelos tradicionais de estratégias de mer-

cado pregam que devemos calcular os custos 

dos produtos, aplicar uma margem desejada 

e estabelecer o preço (pricing), no entanto 

esquecem que o preço deve ser estabelecido 

com base no valor percebido pelo cliente, ou 

melhor, não cabe a empresa decidir quanto 

vale o seu produto/serviço. Esta decisão sem-

pre parte do ambiente externo, ou seja, de sua 

demanda.

Métodos tradicionais pensam exatamente 

nesta ordem: Custo, Margem e Preço.

Neste ínterim, ficou fácil entender o motivo 

de tantas empresas fracassarem em suas “es-

tratégias”.

Preço é uma imposição de mercado, é fator 

externo à empresa e independe de ações in-

ternas. Principalmente se a empresa é com-

petidora com uma estratégia de custos e 

necessita constantemente buscar uma lide-

rança em custos.

Custo é o resultado da eficiência operacional, 

são processos sendo executados com eficácia, 

tanto no piso industrial quanto no adminis-

trativo, é a execução das melhores práticas, 

é a busca contínua por melhorias. Depende 

totalmente das ações internas, da adoção das 

melhores práticas de gestão e, principalmen-

te, na confiabilidade das informações.

Se o mercado está pagando pouco pelo seu 

produto, também está pagando pouco para 

o seu concorrente. Reclamar do governo, da 

política econômica, do preço do dólar, do pro-

tecionismo econômico das grandes potências 

não resolve o problema.  O único caminho é a 

excelência operacional. Das crises saem dois 

tipos de empresas: as fortalecidas e as defini-

tivamente enfraquecidas. 

Saber realizar cortes de maneira inteligente é 

importante e necessário! Projetos de expan-

são e investimentos em infraestrutura devem 

ser estudados com cautela dado que a deman-

da não se expande em períodos de crise, mas 

é importante ter cautela maior antes de abor-

tar projetos cruciais que podem trazer resul-

tados ou alavancar vantagem competitiva e 

até mesmo investimentos em inovação. Parar 

e esperar a turbulência passar sem nenhum 

plano e nenhuma ação é o mais arriscado a se 

fazer tendo em vista que a concorrência está 

em constante movimento.

O cenário externo é o mesmo para todos, 

cabe a cada competidor procurar fazer o seu 

melhor para buscar a liderança de mercado, 

usando métodos eficazes, informações preci-

sas e agindo com base técnica e não baseado 

em suposições ou na velha máxima: “sempre 

fizemos desse modo!” Como se o mercado ti-

vesse que se adaptar a empresa e não a empre-

sa ao mercado.

Acabou a era das empresas que cresceram 

apenas por terem bons vendedores. Não é à 

toa que alguns vão muito mal e outros muito 

bem, mesmo atuando em um mesmo mercado 

e em um mesmo segmento de atividade. Basta 

observar o estilo de gestão.

Tendo em mente que o mercado irá impor o 

preço que ele deseja pagar por um determina-

do produto, resta às indústrias apenas uma 

saída: produzirem seus produtos perseguin-

do um custo abaixo do preço de mercado e 

que ainda proporcione à empresa um retorno 

maior do que a taxa mínima de atratividade.

O modelo de lucro exatamente da maneira in-

vertida: Preço Mercado, Margem e Custo Alvo

Para se controlar custos se faz necessário o 

uso de métodos de custos modernos que aban-

donam a noção de médias por centros de cus-

tos e analisam os custos etapa por etapa do 

processo produtivo e/ou atividades adminis-

trativas. Mais importante do que isso, esses 

métodos devem permitir visualizar cenários 

futuros e não somente verificar os indicado-

res que ocorreram no passado.

Além de trabalhar com o conceito do custo 

alvo, é importante destacar outros elemen-

tos vitais para uma boa gestão estratégica de 

custos:

 + Precisão no cálculo;

 + Capacidade de rastreabilidade;

 + Priorização das ações de melhoria;

 + Facilidade em simular cenários de 

custos futuros;

 + Desenvolver estratégias com mais 

segurança.

 

Muito se fala em tecnologias de gestão e méto-

dos de otimização. 

Mas o que poucos comentam ao introduzir es-

tas técnicas nestas empresas é que todas elas 

só funcionam a contento com informação de 

custos precisas. 

Um mapa estratégico de BSC tem pouca ou ne-

nhuma utilidade sem indicadores confiáveis 

de custos, um BI também não funciona sem 

números confiáveis de custos. Como eliminar 

desperdícios desconhecendo quais produtos 

são rentáveis e quais são deficitários, e sem 

conhecer as linhas onde residem as priori-

dades de melhoria e os grandes focos de re-

dução? A forma como tudo isto é conduzido 

na empresa gerará o reflexo na estratégia da 

empresa e, consequentemente nos seus resul-

tados e saúde financeira. ∏
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EnTREVISTA EnTREVISTA

Soluções estratégicas como a 
Zootecnia de Precisão garantem 
uma maior produtividade

A Zootecnia de Precisão tem crescido em grande escala nos 

últimos anos. É uma ferramenta chave na busca por uma 

produção eficiente através de soluções de gestão com base em 

tecnologias da engenharia de processos, principalmente por 

meio do uso de sensores para monitoramento dos animais e das 

características bioclimáticas do ambiente de criação.

Conversamos sobre o tema com o professor e coordenador 

de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação da Fazu 

(Faculdades Associadas de Uberaba), o Dr. João Costa Junior. 

Graduado em Zootecnia pela Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro, Mestre em Zootecnia na área de Produção e Nutrição 

animal pela Universidade Estadual de Maringá/PR; Doutor 

em Zootecnia na área de Produção Animal pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; Doutoramento sanduíche na 

Colorado State University; Pós-Doutorado em Zootecnia de 

Precisão (Embrapa Gado de Corte) e Pós Doutorando na área de 

Conservação de Recursos Genéticos (Embrapa Cenargen). Dr. 

João é também colaborador do Núcleo de Estudos em Sistemas 

de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva da carne 

(NESPRO/UFRGS); coordenador de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão e Inovação na Fazu – Faculdades Associadas de 

Uberaba e pesquisador nas áreas de zootecnia de precisão, 

inovação tecnológica em bovinocultura de corte e de leite, cadeia 

produtiva da carne, metabolismo ruminal, aditivos na nutrição 

de ruminantes e conservação de recursos genéticos.

Revista Coopavel Em que consiste a Zootecnia de Precisão? Para 

que serve? 

João Costa Júnior A zootecnia de precisão é uma área da multidis-

ciplinar da junção de conhecimentos das ciências zootécnicas, 

ciências veterinárias, ciências da computação e das engenharias 

mecatrônica e elétrica, a pecuária de precisão que tem como objeti-

vo criar um sistema de gestão baseado no contínuo monitoramento 

e controle em tempo real da produção, reprodução, saúde e bem-

-estar animal nos diferentes pontos da cadeia produtiva (Berckmans, 

2014). Dispositivos eletrônicos, tais como, “transponders” RFID, ba-

lanças eletrônicas, GPS, leitores de códigos de barras, sensores de 

biometria, entre outros, são exemplos de tecnologias aplicadas. Ela au-

xilia o produtor a realizar manejo em toda a cadeia produtiva de forma 

mais eficiente.

RC A técnica pode ser aplicada em quais criações: pecuária de corte, 

de leite, suínos, aves?

JC A técnica pode ser aplicada em todas as espécies de interesse zootéc-

nico e animais de estimação.

RC Quais são as principais vantagens em utilizar a Zootecnia de 

Precisão?

JC As principais vantagens consistem na possibilidade de realizarmos 

uma melhor gestão de todo o sistema de produção, visto que possuímos 

maior monitoramento dos eventos que ocorrem no processo produti-

vo. Nós conseguimos ter um maior controle de todas as variáveis que 

envolvem o sistema de produção, por exemplo, variáveis ambientais. 

Além disso, há a possibilidade de prever futuros eventos nos sistemas 

de produção, por exemplo, cio, parto, doenças, devido ao monitora-

mento constante dos animais.

RC Com a sua coordenação foi realizada uma pesquisa, apontando os 

resultados das análises de propriedades. Poderia compartilhar o que 

concluíram com esse trabalho?

JC O grupo de pesquisa que eu participava no período do doutorado, o 

NESPRO, realizou pesquisa no Rio grande do Sul para avaliar a rela-

ção entre a adoção de tecnologia e a taxa de desmame em bovinos da 

raça Hereford. Foi apontado que algumas tecnologias possuem maior 

impacto em menores taxas de desmame do que em maiores taxas de 

desmame.

RC Quais os tipos de benefícios que trazem para o rebanho e o pecua-

rista?

JC Estes dispositivos possibilitam uma forma mais segura e eficiente 

para identificação e manejo dos animais, pois elimina erros na trans-

crição manual de dados e a necessidade de contenção do animal. Além 

disso, a associação das tecnologias de identificação às mídias intera-

tivas favorece o aprimoramento do processo produtivo, ao passo que 

torna possível a análise frequente, confiável e em tempo real dos dados 

relacionados à produção animal.

Com as informações de todas as ocorrências 

relevantes, tais como vacinas, regime ali-

mentar, variação de peso, indícios de febre, 

ocorrência de cio e parto, etc., ao longo da 

vida do animal, é possível rastrear a origem 

de problemas ao longo de toda cadeia de pro-

dução, o que permite realizar o monitoramen-

to da saúde do animal, modificar o manejo 

utilizado, obter maior segurança na tomada 

de decisão em relação à compra e venda de 

animais, previsão de lucros, entre outros. As-

sim, é possível atingir o efetivo controle dos 

animais desde o nascimento até a gôndola, 

possibilitando melhorar a produtividade e, 

por consequência, aumentar a eficiência do 

processo produtivo. É importante salientar 

que este cenário é factível devido aos avanços 

obtidos de pesquisas que buscam criar dis-

positivos móveis, aumentar a capacidade de 

processamento dos computadores, incremen-

tar as tecnologias dos sensores e aperfeiçoar a 

engenharia de controle e sistemas.

RC Quais são as tecnologias mais utilizadas 

para um rebanho de qualidades? A Zootecnia 

de Precisão é a principal?

JC Antes de falarmos sobre o quais são as tec-

nologias mais utilizadas nas propriedades 

rurais, primeiro precisamos entender o con-

ceito de tecnologia. Tecnologia é um produto 

da ciência que envolve um conjunto de instru-

mentos, métodos e técnicas que visam a reso-

lução de problemas. A partir deste conceito, 

nós temos as tecnologias de processo, insu-

mos e produtos. As tecnologias de processos 

são tecnologias que modificam os processos 

produtivos. Podemos citar como exemplo o 

uso de rotação de pastagem, o aumento do 

número de ordenhas, a maior frequência de 

alimentação dos animais, etc. Em suma é toda 

a modificação de um processo com o intuito 

de melhorar a eficiência produtiva do sistema 

de produção. As tecnologias de insumos são 

os insumos adquiridos para ser utilizado no 

sistema de produção, por exemplo, ração de 

maior qualidade com diferentes tipos de aditi-

vos, o uso de adubação de liberação lenta, etc. 

E por último, nós temos a tecnologia de pro-

dutos que são os equipamentos propriamente 

ditos adquiridos para o sistema de produção 

animal. São as ordenhas mecanizadas ou ro-

botizadas, os bolus intraruminais, sistemas 

automatizados de ventilação e iluminação, 

drones, etc. Estes três tipos de tecnologias 

entram no conceito de escada tecnológica. O 

que seria isso? Normalmente, as tecnologias 

de processo são mais baratas e possuem im-

pacto menor nos sistemas de produção. As 

tecnologias de insumos apresentam impac-

to um pouco maior que a de processo, porém 

apresentam maior custo para a sua aquisição, 

e a tecnologia de produto são as mais caras e, 

normalmente, possuem um alto impacto no 

sistema de produção. O ideal é que haja um 

sinergismo entre os três tipos de tecnologias 

para que possamos ter o máximo de eficiência 

produtiva.

RC Como o produtor pode identificar qual é a 

melhor opção de tecnologia para sua proprie-

dade e para o seu rebanho?

JC A escolha da melhor tecnologia irá depen-

der do nível tecnológico de sua propriedade 

rural. Como dito na questão anterior o produ-

tor deve ter consciência de que, dependendo 

do nível tecnológico de sua propriedade, ele 

deve primeiramente adotar tecnologias de 

processo. Após a produtividade chegar ao seu 

nível máximo, então ele deve buscar as tec-

nologias de processo e produto. Ressalto que 

este é um sistema muito orgânico, o que faz a 

adoção de tecnologias se muito dinâmica no 

processo produtivo.

RC Qual é a importância de se trabalhar com 

a tecnologia de ponta na criação de animais??

JC Eu considero que qualquer tecnologia 

que toda tecnologia que permita o produtor 

ter altos níveis de produção pode e deve ser 

considerada uma tecnologia de ponta. A sua 

importância está em todas as vantagens des-

critas acima e nas vantagens sociais para o 

produtor, visto que ao ter melhor monitora-

mento do processo produtivo, ele terá a pos-

sibilidade de estar com sua família e outras 

funções que não sejam somente viver em fun-

ção do trabalho.

RC Com relação ao custo de implantação e de 

manutenção da Zootecnia de Precisão, é viá-

vel e possível implantar em pequenas, médias 

e grandes propriedades?

JC A Zootecnia de precisão é viável para to-

dos. A sua aquisição irá depender de como 

você busca implantá-la no sistema de pro-

dução. Muito produtores já trabalham com a 

Zootecnia de precisão e não sabem disso. As 

tecnologias já são realidade em nossos siste-

mas de produção e tem permitido aumento 

da eficiência produtiva. Nós devemos ter a 

consciência que a inovação tecnológica pode 

ser viável para pequenos, médios e grandes 

produtores. O pecuarista brasileiro é muito 

criativo e consegue buscar alternativas efi-

cientes e de alto impacto com baixo custo de 

aquisição. O que devemos ter é a mente aberta 

para buscar as melhores alternativas para a 

cada realidade produtiva.

RC Além da tecnologia quais são os outros 

cuidados com o manejo que o pecuarista pre-

cisa avaliar?

JC De forma geral, o pecuarista deve seguir 

toda o manejo normal da fazenda, tendo os 

cuidados na alimentação, reprodução e sa-

nidade do rebanho, claro que sempre deve 

ser inserido estes conceitos da zootecnia de 

precisão. A zootecnia de precisão não impede 

ou atrapalha que o manejo da fazenda siga de 

forma normal na fazenda. ∏
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cREdIcooPAVEl AconTEcEU

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.03.2017 
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  217.085.137,99 
4.0.0.00.0 - PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 157.657.674,21 

1.1.0.00.0 - dISPonIBIlIdAdE 3.018.183,64 4.1.0.00.0 - dEPÓSIToS  113.564.712,19 

   110 - disponibilidade 3.018.183,64    411 - depósitos a Vista  43.312.360,88 

1.2.2.00.0   APlIcAÇÕES InTERFInAnc.dE lIQUIdEZ  3.000.000,00    414 - depósitos a Prazo  70.252.351,31 

   122 -   Aplic. depositos Interfinanc.  3.000.000,00 4.1.5.00.0 - RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS  235.164,87 

1.1.3.00.0 TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  86.901.161,40    451 - Recursos em Trânsito de Terceiros  235.164,87 

   131 - carteira Própria  86.901.161,40 4.1.6.00.0 - oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS  35.613.549,91 

1.1.6.00.0 - oPERAÇÕES dE cRédITo  123.744.662,27    468 - Banco do Brasil  15.302.844,45 

   161 -  operações de crédito Setor Privado  133.958.666,00    470 - caixa Economica Federal  15.920.889,90 

   169 -  operações de crédito em liquidação  (10.214.003,73)    472 - outras Instituições  4.389.815,56 

1.1.8.00.0 - oUTRoS cRédIToS  962.037,25 4.1.9.00.0 - oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.244.247,24 

   180 - diversos  962.037,25    493 - Sociais e Estatutárias  3.632.000,73 

1.1.9.00.0 - oUTRoS VAloRES E BEnS  366.434,47    494 - Fiscais e Previdenciárias  2.222.099,52 

   194 - outros Valores e Bens  366.434,47    503 - diversas  2.390.146,99 

1.1.0.00.0 - PERmAnEnTE  242.001,91 6.1.0.00.0 - PATRImÔnIo lÍQUIdo  58.216.279,61 

 1.3.2.00.0 - ImoBIlIZAdo dE USo  242.001,91    611 - capital Social  24.041.125,11 

   324 - outras Imobilizações de Uso  814.362,80    611 - (-) capital a realizar  (3.400,00)

   329 - (depreciações Acumuladas)  (572.360,89)    615 - Fundo de Reserva  34.178.554,50 

7.0.0.00.0 - conTAS dE RESUlTAdo  1.453.186,08 

  7.1.0.00.0 - Receitas operacionais  7.926.617,68 

  8.1.0.00.0 - despesas operacionais  (6.473.431,60)

ToTAl do ATIVo  217.327.139,90 ToTAl do PASSIVo  217.327.139,90 

 
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 março 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

O diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 

participou da prestação de contas realizada 

no último mês na sede da Sociedade Rural do 

Oeste do Paraná, da 37ª edição da Expovel. 

O presidente da SRO - Sociedade Rural do 

Oeste do Paraná, Adani Primo Trickes, apre-

sentou o resultado do evento de 2016, com um 

lucro de mais de R$ 141 mil. A Expovel de 2016 

foi realizada de 10 a 15 de novembro, onde 

recebeu mais de 140 mil pessoas nos dias do 

evento.

A exposição Feira Agropecuária, Industrial 

e Comercial de Cascavel, tem shows, rodeios, 

provas do tambor, exposição de animais, lei-

lões e área de gastronomia, a seguir podemos 

conferir os lucros de todas as atividades de-

senvolvidas. ∏

Sociedade Rural do Oeste do Paraná 
presta contas da 37ª Expovel

Diretoria da Cargill visita a Coopavel

Total de Receitas  
R$ 732.057,00 

Total das despesas 
 R$ 589.430,01 

lucro 
R$ 141.444,01

Considerada uma das maiores parceiras da Coopavel, a multinacional 

americana esteve em visita ao presidente Dilvo Grolli para discutir no-

vidades e movimentos no mercado.

Estiveram presentes o Diretor Presidente da Cargill (Grain Oil Seed 

Supply Chain) Hugo Daniel Vásquez acompanhado de Diretores da 

Cargill na Argentina, Paraguai, Brasil e representantes estaduais do 

Paraná, além do Gerente da Indústria de Óleos da Coopavel Eurípedes 

Mariano. ∏
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REcEITAS

INGREDIENTES

 + 10 batatas médias

 + 350g de bacon Coopavel picado

 + 1 bisnaga de requeijão cremoso Catupiry

 + 1 pacote de queijo parmesão ralado

 + 1 caixinha de creme de leite

 + 250g de presunto Coopavel 

 + Sal e pimenta a gosto

 + Salsinha, alho e cebola picados

 + Óleo

 + 3 colheres de manteiga ou margarina

MODO DE PREPARO DAS BATATAS

1. Comece pelas batatas, cozinhe-as inteiras 

por 30 minutos

2. Embrulhe-as em papel alumínio e leve ao 

forno até estarem totalmente cozidas por 

dentro

3. Retire a massa da batata, deixando um 

furo para adicionar o recheio

4. Faça um purê com a massa da batata

MODO DE PREPARO DAS DO RECHEIO

1. Frite o bacon Coopavel picado até estarem 

bem sequinhos

2. Refogue o presunto Coopavel com os 

temperos em óleo

3. Acrescente o purê das batatas

MONTAGEM

1. Com as batatas furadas, coloque 1 colher 

do recheio, adicione o requeijão cremoso 

Catupiry, mais 1 colher do recheio e por 

cima salpique o queijo parmesão ralado

2. Leve ao forno por 10 minutos

3. Ao servir, coloque o creme de leite e 

por cima salpique o bacon Coopavel 

picadinho.

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 1h10min

INGREDIENTES 

 + 2 xícaras de farinha de trigo

 + 2 xícaras de açúcar

 + 1 colher (sopa) de fermento em pó

 + 2 ovos batidos

 + 1 copo de leite

 + 5 colheres (sopa) de margarina

 + 10 bananas cortadas na horizontal.

 + 1¼ xícara (chá) de açúcar

MODO DE PREPARO

1. Para a farofa, misture numa vasilha o 

trigo, o açúcar, e o fermento, reserve.

2. Derreta a margarina, acrescente o leite e 

os ovos, mexa bem.

3. Numa forma untada coloque uma camada 

de farofa e outra de bananas, e assim por 

diante.

4. Despeje o líquido por cima, sem mexer

5. Asse em forno morno até dourar

Serve 8 pessoas

Batata com bacon

Torta de banana rápida

Shutterstock: Tatiana Volgutova                  

Shutterstock: Elena Lapshina
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