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Para a história

produção de soja alcance entre 106,4 e 108,6 milhões de toneladas e a
do milho total, entre 91,6 e 93,1 milhões, distribuídas entre primeira
e segunda safras. A primeira safra de milho pode alcançar números
menores que os do último período e ficar entre 24,5 e 25,9 milhões de
toneladas, enquanto que a segunda pode alcançar 67,2 milhões de toneladas.
A área do milho primeira safra deve recuar de 11,5% a 7,5% em relação
a 2016/2017, o que vai refletir na diminuição da área total da cultura,

Todos que fazem parte da família Coopavel e que, de uma forma ou ou-

estimada entre 631,6 e 409,6 mil hectares. No caso da soja, a maior li-

tra, estão integrados com o evento contam os dias para a chegada de

quidez e a possibilidade de melhor rentabilidade frente a outras cultu-

um momento especial e histórico. De 5 a 9 de fevereiro de 2018 será rea-

ras deve estimular o preparo de uma maior área para produção, com

lizada a 30ª edição do Show Rural Coopavel, feira que nasceu modesta,

elevação média de 3,1%, algo entre 34,6 e 35,3 milhões de hectares.

como um dia de campo e sem grandes pretensões para aquele momento senão a de oferecer mais uma janela de informações de qualidade

A produção e a área de algodão, feijão-comum preto e mamona deverão

aos nossos cooperados.

aumentar, assim como o amendoim primeira safra que sinaliza melhor
número na área. A pesquisa foi feita nos principais centros produtores

Mas o destino quis e fez muito mais. Mostrou que uma grande ideia,

de grãos do Brasil, entre 23 a 27 de outubro.

quando bem gerenciada, pode se transformar em um evento fabuloso,
tão grande que sequer cabia na cabeça e na imaginação daqueles que

Fonte: CONAB - Companhia Nacional de Abastecimento

participaram das suas primeiras edições. Para mim, e creio que tam-

84% da soja já foi plantada no País

bém para o grande amigo e parceiro Rogério Rizzardi, ter contribuído
com a arquitetura do Show Rural Coopavel é motivo de orgulho e ale-

Os trabalhos de campo já estão perto do fim em Mato Grosso do Sul

gria. Sinto-me especialmente realizado.

(99%), Paraná (96%) e Mato Grosso (96%). Em Goiás, 90% da área está
Administrado com cuidado, amor e doses de ousadia, sem jamais per-

semeada. “De um modo geral, o plantio avança sem maiores percalços

der a sua essência, o evento cresceu e chegou a um patamar extraordi-

e as lavouras se desenvolvem bem em todo o País”, disse a AgRural.

nário.

Hoje, o Show Rural Coopavel é o maior
da América Latina, o segundo maior
das Américas e ocupa a honrosa terceira
colocação em âmbito mundial.
Não há como negar, é um feito impressionante para a nossa

Segundo a consultoria, a redução das chuvas no Matopiba e as temperaturas mais baixas no Sul do País não chegam a comprometer potencial produtivo das lavouras. No Sul, o plantio chegou a 96% no Paraná,
88% em Santa Catarina e 71% no Rio Grande do Sul. No Matopiba, 58%

Safra de grãos deve atingir produção entre
223 milhões e 227 milhões de toneladas

cooperativa e para todos que dela fazem parte. O evento evoluiu e

65% na Bahia.
Já o plantio de milho verão alcançou 71% da área total estimada para

se profissionalizou tanto que ele não é mais apenas nosso, da nossa

A produção de grãos da safra 2017/2018 deve ficar entre 223,3 a 227,5

o Centro-Sul do Brasil, em linha com os 72% da média de cinco anos,

querida Coopavel. Ele é de Cascavel, do Oeste, do Paraná e do Brasil.

milhões de toneladas, segundo estimativa de intenção de plantio do 2º

disse a consultoria AgRural. O avanço de oito pontos porcentuais na

Levantamento da safra divulgado pela Companhia Nacional de Abas-

última semana, entretanto, não foi suficiente para eliminar o atraso

Durante nove meses por ano, 40 pessoas ficam de forma permanente

tecimento. O registro representa um recuo entre 6,2% e 4,4% em relação

em relação a igual período do ano passado, quando o plantio já estava

na área onde o evento ocorre. Cada uma delas dá o seu melhor para pre-

à safra passada, que foi de 238 milhões de toneladas.

em 87%.

Dilvo Grolli
Diretor-presidente da Coopavel

da área está plantada no Maranhão, 45% no Tocantins, 31% no Piauí e

parar a próxima edição, que felizmente tem sido melhor a cada ano. E
esse número se eleva a um volume espantoso com a proximidade da

A perspectiva de redução se deve ao fato de que a safra passada re-

“Esse atraso em relação à safra passada deve-se principalmente ao rit-

abertura da feira. A 30ª deverá ser ainda mais especial. De olho em

gistrou recorde de produtividade graças às boas condições climáticas,

mo mais lento de plantio em Minas Gerais, onde as chuvas demoraram

sua importância, estamos redobrando os cuidados e a dedicação para,

cenário que deve-se não repetir. Para se ter uma ideia, a soja alcançou

um pouco mais para chegar e onde os produtores preferem dar mais

além de surpreender mais uma vez os mais de 250 mil visitantes que

produtividade de 3.364 kg/hectare na safra 2016/2017. Para a safra

atenção à semeadura da soja, deixando o milho para plantar mais tar-

são aguardados, contemplar a expectativa de todos aqueles que forem

atual, a produtividade estimada é de 3.075 kg/hectare, com base nas

de”, disse a consultoria.

até o local em busca de novidades e de novos conhecimentos de quali-

análises estatísticas das séries históricas e dos pacotes tecnológicos

dade.

utilizados nos últimos anos.

Obrigado a todos que dão a sua colaboração, o seu suor e o seu talento

Já com relação à área plantada, favorecida pelo aumento do plantio de

para fazer do Show Rural Coopavel um exemplo do que de melhor se

algodão e, sobretudo, da soja, espera-se a manutenção ou um aumento

extrai do campo, trabalho, amor e produção abundante e de qualidade.

de até 1,9%, podendo alcançar números que variam de 61 a 62 milhões

∏

de hectares.

∏

Soja e milho, as principais culturas desta safra, devem responder por
cerca de 89% dos grãos produzidos no País. A expectativa é de que a
4 REVISTA COOPAVEL
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Espiritual

Advento prepara
espíritos ao Natal

Foto: Shutterstock.com

Estamos no caminho do Advento, que culminará no

são para reconhecer que as misérias e as pobrezas dos

Natal. O Advento é o tempo que nos é concedido para

indivíduos e da sociedade, que a riqueza escondida

acolher o Senhor que vem ao nosso encontro, também

nas pequenas coisas de cada dia, está ali onde nos co-

para verificar o nosso desejo de Deus, para olhar em

locou o Senhor.

frente e nos preparar ao regresso de Cristo. Ele voltará
a nós na festa do Natal, quando fizermos memória da

A pessoa vigilante é a que aceita o convite a vigiar, ou

sua vinda histórica na humildade da condição huma-

seja, a não se deixar dominar pelo sono do desenco-

na; mas vem dentro de nós todas as vezes que estamos

rajamento, da falta de esperança, da desilusão; e ao

dispostos a recebê-lo e virá de novo no fim dos tempos

mesmo tempo, rejeita a solicitação de tantas vaidades

para «julgar os vivos e os mortos». Por isso, devemos

de que o mundo está cheio e atrás das quais, por vezes,

estar vigilantes e esperar o Senhor com a expetativa

se sacrificam tempo e serenidade pessoal e familiar.

de o encontrar. A liturgia hodierna introduz-nos pre-

É a experiência dolorosa do povo de Israel, narrada

cisamente nesse tema sugestivo da vigilância e da ex-

pelo profeta Isaías: Deus parecia ter deixado desviar

petativa.

para longe dos seus caminhos o seu povo (cf. 63, 17),
mas esse era um efeito da infidelidade do próprio povo

No Evangelho (cf. Mc 13, 33-37), Jesus exorta a prestar

(cf. 64, 4b). Também nós encontramo-nos frequente-

atenção e a vigiar a fim de estarmos prontos para o

mente nessa situação de infidelidade à chamada do

acolher no momento do regresso. Diz-nos: «Ficai de

Senhor: Ele indica-nos o caminho bom, o caminho da

sobreaviso, vigiai; porque não sabeis quando será o

fé, o caminho do amor, mas nós procuramos a nossa

tempo [...]; vigiai, para que, vindo de repente, não vos

felicidade em outro lugar.

encontre dormindo» (vv. 33-36).
Estar atentos e vigilantes são os pressupostos para
A pessoa atenta é a que, em meio ao barulho do mun-

não continuar a “desviar para longe dos caminhos do

do, não se deixa tomar pela distração ou pela super-

Senhor”, perdidos nos nossos pecados e nas nossas

ficialidade, mas vive de maneira plena e consciente,

infidelidades; estar atentos e ser vigilantes são as con-

com uma preocupação voltada antes de tudo aos ou-

dições para permitir que Deus irrompa na nossa exis-

tros. Com essa atitude, percebemos as lágrimas e as

tência, para lhe restituir significado e valor com a sua

necessidades do próximo e podemos dar-nos conta

presença cheia de bondade e ternura. Maria Santíssi-

também das suas capacidades e qualidades humanas

ma, modelo na expetativa de Deus e ícone da vigilân-

e espirituais. A pessoa atenta também se preocupa

cia, nos guie ao encontro do filho Jesus, revigorando o

com o mundo, procurando contrastar a indiferen-

nosso amor por Ele.

∏

ça e a crueldade presentes nele, e alegrando-se pelos
tesouros de beleza que contudo existem e devem ser

Papa Francisco

preservados. Trata-se de ter um olhar de compreen6 REVISTA COOPAVEL
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A tecnologia na agricultura
Fernando Lamas, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste

No Brasil, de acordo com dados publicados

considerar aquelas tecnologias, tidas como

Leia mais sobre esse assunto em https://www.

recentemente, vem crescendo o uso de her-

antigas por alguns, mas indispensáveis para

aviculturaindustrial.com.br/imprensa/a-tecnologia-

bicidas em áreas cultivadas com soja resis-

assegurar níveis de produtividade dentro dos

na-agricultura/20171122-142549-H247

tente ao glifosato. Em comparação ao ano de

padrões almejados, especialmente quando

2015/2016 houve crescimento de 55% no uso

estiverem em jogo recursos não renováveis

© 2017. Todos direitos reservados a Gessulli

de herbicidas complementares ao glifosato na

como o solo.

Agribusiness. Esse material não pode ser

cultura da soja no ano de 2016/2017. Esses da-

publicado, transmitido por broadcast, reescrito

dos revelam que alguma coisa não está certa.

Dadas as dimensões e as diversidades exis-

É provável que a tecnologia não é utilizada de

tentes no Brasil, não podemos deixar de

forma adequada, o que tem contribuído para

considerar os esforços necessários para que

o surgimento de espécies de plantas daninhas

todostenham acesso às tecnologias disponí-

resistentes a vários herbicidas.

veis.

ou redistribuído sem autorização.

∏

A tecnologia é a grande aliada do homem, na
produção agrícola. No entanto, para que a tecnologia possa ser utilizada de forma adequada em beneficio do homem, cada vez mais se
faz necessário o conhecimento. Somente pelo
conhecimento seremos capazes de utilizar de
forma correta as tecnologias que são disponibilizadas a todo instante. Hoje temos plantadeiras que são “autopropelidas”, ou seja, não
precisam mais do trator para tracioná-las. As
Não existe qualquer tipo de dúvida que, os

O mundo passa por um momento no qual as

mentos, fibras e energia, é fundamental a

sementes, insumo da maior significância são

desafios postos à agricultura somente serão

transformações se dão em velocidade muito

adoção de tecnologias modernas, que assegu-

comercializadas tendo como referencial de

superados com a adoção de tecnologias mo-

alta, isso devido entre outras coisas à capa-

rem o aumento da produtividade, a redução

mensuração não mais “saco”, mas sim o nú-

dernas. Essas tecnologias deverão garantir

cidade de geração de conhecimento pelas

dos custos de produção e a oferta de alimen-

mero de sementes.

a segurança alimentar em perfeita sintonia

instituições de pesquisa e à mobilidade e co-

tos com qualidade.

com a conservação ambiental.

nectividade das pessoas. Muitos dos conhe-

Poderíamos aqui enumerar centenas de tec-

cimentos gerados em um centro de pesquisa

As instituições de pesquisa buscam continua-

nologias, sem esquecer que estamos na era da

Quando se fala em segurança alimentar está

rapidamente são transformados em tecnolo-

mente desenvolver processos e/ou produtos

agricultura digital. Em recente evento reali-

se referindo à disponibilidade de alimentos,

gias e incorporados aos sistemas de produção

que possam contribuir para a melhoria da

zado em Não-Me-Toque, no Rio Grande do Sul,

produzidos em bases sustentáveis, na qual a

se constituindo em inovação de impacto po-

produtividade e da qualidade dos alimentos-

sobre agricultura de precisão, temas ligados à

qualidade do alimento e como este alimento é

sitivo.

para a redução dos custos de produção, para

agricultura digital tiveram destaque. “Como a

o aprimoramento dos processos de gestão.

transformação digital vai afetar a agricultu-

produzido é essencial. A qualidade terá cada
vez mais peso na hora de o consumidor deci-

Resultados de pesquisa realizada na metade

Esses, cada vez mais necessários quando se

ra?”, esse foi um dos temas do 11º Congresso

dir sobre o que ele vai consumir. Também se

Sul de Mato Grosso do Sul e de São Paulo e

pensa na melhoria do processo como um todo.

Brasileiro de Agroinformática (SBIAgro 2017),

deve considerar, além da qualidade intrínse-

na metade Norte do Paraná pelo Rally da Sa-

ca do alimento, a forma como ele foi produzi-

fra (2017) apontam resultados preocupantes

Segundo dados gerados a partir do censo

do, ou seja, a rastreabilidade é algo que não é

do ponto de vista de tecnologia agrícola. Na

agropecuário do IBGE, em 2006, a tecnologia

mais fictício.

amostra realizada, em 83% dos casos não se

foi a responsável por quase 70% do crescimen-

Para que possa ser disponibilizado para a

constatou a existência de terraços e em 63% a

to da produção de grãos, enquanto em 1996, a

produção de alimentos, fibras e energia em

A tecnologia é fundamental para o aumento

semeadura de soja e milho não era realizada

tecnologia era a responsável por 50% do au-

quantidade e com a qualidade exigida, serão

da produção via aumento da produtividade, e

em nível. Práticas de controle à erosão como

mento da produção de grãos. Esses dados não

necessários sistemas de produção integrados

para se fazer a gestão de todos os processos

plantio em nível e uso de terraços são tecnolo-

deixam a menor dúvida sobre a importância

e dinâmicos, fundamentados em ciência e tec-

envolvidos com a produção de um produto

gias muito importantes quando se pensa em

da tecnologia no aumento da produção e isso

nologia, tendo como fundamentos a economia

alimentício. Isto, independente da escala de

sustentabilidade da produção. Estas tecnolo-

se dá fundamentalmente pelo aumento da

de escopo.

produção.

gias são antigas, de custo relativamente bai-

produtividade.

realizado de 2 a 6 de outubro, na Universidade
Estadual de Campinas (SP).

Estamos na era da quarta revolução tecnoló-

xo e proporcionam resultados extremamente
Tecnologia não deve ser confundida com algo

importantes, pois controlam a erosão dos so-

Ao mesmo tempo em que a tecnologia é funda-

gica na agricultura. É a agricultura 4.0, com

fora da realidade. Na agricultura, a época de

los agrícolas, grave problema da agricultura

mental para o aumento da produção é preciso

forte conteúdo digital e conectada.

semeadura, a quantidade de sementes por

brasileira. Controlar efetivamente a erosão é

que os usuários tenham conhecimentos para

unidade de área, a população de plantas, en-

uma das estratégias para manter o potencial

que possam protegê-las. A vida útil de uma

Felizmente, temos muitas tecnologias dispo-

tre vários outros, são exemplos de itens que

produtivo do solo.

tecnologia pode ser muita curta se esta não

níveis e em desenvolvimento. Tecnologias que

for utilizada de forma adequada.

com certeza vão contribuir para a melhoria

interferem na produtividade, na qualidade do
produto e no custo de produção. São tecnolo-

Para que a agricultura possa continuar de-

de todo o processo de produção agrícola. No

gias, simples, às vezes de custo zero.

sempenhando o seu papel, produzindo ali-

entanto, não podemos de forma alguma des-

8 REVISTA COOPAVEL
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AVICULTURA

Biosseguridade, uma das principais
ferramentas na prevenção
de doenças das aves
Cezar Leopoldo Szekut, supervisor de matrizeiro e Tiago Vilboski, técnico de recria

ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DE DEFESA VEGETAL

CYSY

Plante com tecnologia
e colha ótimos RESULTADOS

calcário de conchas

O verdadeiro Calcário de Conchas

“INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA Nº 20, de 21

ções, adotando rigorosos controles definidos

Sabemos, portanto, o quanto a saúde de um

de outubro de 2016, estabelece o controle e o

em normativa. Diante disso, positividade para

plantel é importante e, por isso implementa-

monitoramento de Salmonella spp. nos esta-

Salmonela spp em lotes de frangos podem

mos medidas de biosseguridade rigorosas no

belecimentos avícolas comerciais de frangos

comprometer o abate e a comercialização da

setor.

e perus de corte e nos estabelecimentos de

carne tanto no mercado interno quanto para

abate de frangos, galinhas, perus de corte e

exportação, ficando condicionado o destino

Todos os procedimentos de biosseguridade

reprodução, registrados no Serviço de Ins-

desse produto. O controle dessa situação não

realizados nas granjas têm o intuito de garan-

peção Federal (SIF), com objetivo de reduzir

dependerá apenas da indústria e sim do envol-

tir ovos férteis livres de agentes patogênicos,

a prevalência desse agente e estabelecer um

vimento de todos os setores que participam da

em consequência pintainhos saudáveis para

nível adequado de proteção ao consumidor na

cadeia produtiva do frango.

o avicultor. Entre esses procedimentos, exis-

forma dessa Instrução Normativa e dos seus
Anexos I a IV. “

10 REVISTA COOPAVEL

te um programa vacinal que garante às aves
Um dos “elos” dessa cadeia é o setor de ma-

imunidade para uma série de doenças, e o pro-

trizeiro que, por sua vez, produz ovos férteis

grama de biosseguridade propriamente dito

Em outubro de 2016 entrou em vigor a IN

para a obtenção de pintainhos que são for-

que envolve todo fluxo existente no matrizei-

20/2016, acima citada, e a partir daí o Ministé-

necidos pela cooperativa aos avicultores em

ro, como aves, pessoas, materiais, veículos

rio da Agricultura Pecuária e Abastecimento

sistema de integração, abastecendo aviários

etc.

(MAPA) intensificou as cobranças e fiscaliza-

destinados à engorda das aves.
REVISTA COOPAVEL 11

AVICULTURA

AVICULTURA
indispensável a prática de cloração, pois

técnicas nas residências dos funcionários

a água contaminada pode causar doenças

periodicamente a fim de coibir o contato

às aves.

com aves domésticas.

++ Vazio sanitário: Durante o intervalo entre

Essas e outras medidas fazem parte do fluxo-

lotes é realizada rigorosamente a lavagem

grama de biosseguridade do matrizeiro, onde

e a desinfecção de todo equipamento

são consideradas ferramentas fundamentais

e estrutura dos galpões e o próximo

para prevenir a entrada de patógenos nos

alojamento é condicionado a resultados

plantéis e só são possíveis de serem executa-

negativos para pesquisa de Salmonella

das com o comprometimento, a conscientiza-

spp., em suabes feitos nos equipamentos e

ção e disciplina de todos.

piso da granja.
Entre inúmeras práticas de biosseguridade
++ Maravalha: O fornecimento de maravalha

algumas podem e devem ser adotadas tam-

ao matrizeiro é feito por empresas

bém aos plantéis de frango de corte, que por

que usam o sistema de tratamento

sua vez é a parte mais importante da cadeia

da maravalha por calor, garantindo

“carne de frango” e é o “elo” no qual se concen-

que o material é livre da presença de

tra o maior número de aves, distribuídas em

Salmonellas. Mesmo assim, amostras são

diferentes propriedades que ficam assim mais

coletadas e enviadas ao laboratório para

vulneráveis a infecções patogênicas.

monitoria.
Para vencermos esse desafio, todos os envol++ Vacinas: O programa vacinal é também

vidos no processo devem participar unindo

uma das mais importantes ferramentas

forças com olhares na mesma direção, com o

na prevenção de doenças que acometem

mesmo propósito: uma produção sustentável,

as aves e as vacinas, portanto, devem

a obtenção de um produto final de qualidade

ser feitas por pessoas treinadas e os

que atenda as exigências sanitárias, e a satis-

procedimentos de vacina devem ser

fação do consumidor final.

∏

seguidos ao “pé-da-letra”, respeitando as
recomendações técnicas e não esquecendo

Produto final do matrizeiro

de cuidados com o armazenamento e o
transporte das doses
++ Destino de aves mortas: As aves mortas

A seguir estão descritas algumas das medidas

entrada de animais. Na parte inferior

de biosseguridade adotadas pelo matrizeiro:

é equipada com chapa galvanizada que

devem ser coletadas diariamente e

dificulta a entrada de roedores.

levadas à composteira. A compostagem,

++ Fluxo de pessoas: Funcionários devem
tomar banho e colocar uniforme da

quando feita corretamente, não gera

CONTROLE DE VETORES

granja. Para as visitas de terceiros só

chorume e mau cheiro, evitando assim a
aproximação de vetores. A composteira

será permitida a entrada com autorização

Controle de roedores: é realizado com uso de

é, comprovadamente, o local onde se

da gerência e deve-se assinar o livro de

armadilhas porta-iscas colocadas em torno

encontra o maior número de bactérias,

controle de visitas do núcleo.

das cercas de isolamentos e nas laterais dos

entre elas as Salmonelas. Por isso, para

aviários;

manejar a compostagem deve-se ter

++ Fluxo de veículos: Todos os veículos
Controle de moscas e cascudinhos: é feito com

do matrizeiro deverão ter prévia

o uso de inseticida.

devem ser usados dentro das granjas.
++ Medidas preventivas complementares:

autorização,preencher o livro de controle
de entrada de veículos, posteriormente

++ Fluxo de materiais e equipamentos: Todo

deverão ser lavados e desinfetado. Se o

material a ser utilizado no interior dos

granja devem ser mantidos fechados.

mesmo necessitar adentrar ao núcleo, será

aviários deve ser submetido a desinfecção

Na entrada de cada aviário é disposto

desinfetado novamente por um segundo

a seco (fumigação. Para isso deve estar

um pedilúvio com cal hidratada. Os

sistema de desinfecção existente.

limpo, sem presença de material orgânico.

banhos são obrigatórios na entrada e

Os portões que dão acesso ao interior da

saída do núcleo seguindo o procedimento
++ Controle da qualidade da água: São

Produtor

Peso

Idade

C.A

Mort.

G.P.D.

I.E.P.

Unidade/Município

Dirceu Bonamigo

3.039

44.21

1.711

3.10

68.74

389

Três Barras do Paraná

Edson Luiz Koswoski

3.302

48.38

1.758

2.43

68.25

380

Guaraniaçu

Fioravante Antonelo

3.003

46.23

1.732

4.81

64.96

366

Boa Vista Aparecida

Waltemiro Luiz Ribeiro

2.826

43.19

1.644

8.35

65.43

365

Capitão Leônidas
Marques

Valdecir Antonio Dalmaso

3.338

49.21

1.800

3.51

67.83

363

Corbélia

operacional higiênico padrão. Os

feitos periodicamente exames físico/

calçados utilizados pelos funcionários

são isolados com cercas de tela, com no

químico/biológico da água utilizada, como

devem ser lavados diariamente no fim

mínimo um metro de altura evitando a

também, a limpeza dos reservatórios. É

do expediente. São realizadas visitas
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Melhores produtores do mês de Setembro 2017

roupas e calçados específicos e esses não

que adentrarem as dependências

++ Cerca de isolamento: Todos os núcleos

Lavagem e desinfecção de veículos
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Pecuária

30ª edição

Medidas profiláticas para o controle da
tristeza parasitária bovina na região

Contando os dias para um novo
Show Rural Coopavel

Gustavo Bernart - médico veterinário
A competitividade da pecuária brasileira é

no cérebro, quando não tratada rapidamente

afetada por diversos fatores, nos quais se

leva ao óbito com até 24 horas.

encontram índices sociais, políticos, eco-

de produtos.
Dessa forma, recomendamos utilizar quatro

nômicos e técnicos. Entre eles, destaque é o

O tratamento específico para a TPB consti-

banhos com produtos de associação de ativos

controle sanitário ineficiente dos rebanhos,

tui-se pela associação de fármacos para ação

(piretróides, organofosforados) no intervalo

representando uma limitação na produtivi-

em todos agentes da doença. Nesse caso, uti-

de 15 a 20 dias ou quando aparecerem as pri-

dade nacional, prejudicada pelo resultado ne-

liza-se aceturato de diminazeno 1ml/20kg de

meiras partenógenas novamente. O uso de

gativo das patologias nas propriedades.

peso corpóreo em via intramuscular + tetra-

produtos com apresentação pour-on (dorso)

ciclina 1ml/10kg de peso corpóreo da mesma

são de grande valia em consórcio com banhos

A tristeza parasitária bovina (TPB) é um dos

forma algumas situações indicamos a aplica-

são duas aplicações no intervalo de 30 dias.

problemas sanitários de maior prejuízo eco-

ção de enrofloxacina 1ml/10kg substituindo

Nos bovinos de corte sem restrições de des-

nômico na pecuária bovina, que se traduz por

a tetraciclina, mostrando-se em alguns ca-

carte para leite pode-se utilizar ainda aver-

altos índices de morbidade e mortalidade com

sos mais eficaz em função da rápida ação do

mectinas concentradas de longa ação.

perdas significativas na produção de carne

produto e recuperação do animal acometido.

ou leite, incluindo altos custos com manejos e

Outra opção é utilizar dipripionato de imido-

Como relatado, a correta aplicação dos car-

tratamentos especiais com a doença.

carb em via subcutânea na dose de 1ml/40kg

rapaticidas quanto à concentração, apresen-

de peso corpóreo. Como tratamento suporte,

tação, dose, época do ano, intervalo, entre

O complexo de doenças que envolvem a TPB

recomendamos utilizar protetores hepáticos,

outras recomendações técnicas da coopera-

são infecções causadas por babesia (bovis

vitaminas em especial b12 e antitérmicos/an-

tiva, é uma forma eficiente de retardar por

e bigemia) e anaplasma (marginale), comu-

ti-inflamatórios para auxiliar na recuperação

tempo considerável o surgimento de popula-

mente chamada de babesiose e anaplasmose

do bovino. Nos casos mais graves, a transfu-

ções resistentes aos produtos existentes no

bovina. A devida infecção é responsável por

são de sangue é essencial no tratamento são

mercado.

parasitar células sanguíneas dos animais, ca-

suficientes dois litros para cada 250kg de

racterizando-se por anemia severa, anorexia,

peso corpóreo, repetindo-se caso não desapa-

Existem muitas variáveis que interferem no

febre, mucosas amareladas e alta mortalida-

recerem os sintomas.

controle e profilaxia da TPB e essas variáveis

O ritmo é parecido com o de um canteiro de obras. A concentração é

determinam qual o procedimento adequado

intensa, os passos são rápidos e a atenção aos detalhes é rigorosa. Esse

Para o sucesso na profilaxia da TPB damos

em cada situação. Nessas escolhas é impor-

é o espírito que invade todos que, de uma forma ou outra, preparam

As infecções dos bovinos são transmitidas

extrema importância ao correto controle dos

tante e imprescindível a orientação de um

o grande palco do maior evento de tecnologias para o agronegócio da

exclusivamente pelo carrapato do boi (mi-

vetores em especial o carrapato bovino. Dessa

médico veterinário da cooperativa, que é o

América Latina. Especialistas de várias áreas dão o seu melhor para

croplus boophilus) em ocasiões menos fre-

forma, instituímos um programa de controle

profissional capacitado para a condução cor-

deixar tudo bonito, perfeito para a festa que em 2018 será realizada de

quentes, porém, não menos importantes, por

estratégico de modo que evite a formação de

reta destes procedimentos.

outros insetos como mosquitos, moscas do

superpopulação do vetor. O manejo depen-

chifre, moscas do estábulo e moscas da bi-

de.

∏

Dezenas de pessoas dão o seu melhor para preparar o palco de um dos três maiores eventos do mundo em
disseminação de tecnologias e inovações para o agronegócio

Três décadas
A edição de 2018 do Show Rural Coopavel será

5 a 9 de fevereiro.

especial. Nesta ocasião,, o evento comemora seus

derá diretamente da época do ano e estágio

O Show Rural Coopavel 2018 começou a ser preparado no dia seguinte

evento evoluiu e se transformou em um marco na

cheira. A transmissão ainda ocorre por equi-

de desenvolvimento do carrapato. A melhor

ao encerramento do antecessor, concluído em 10 de fevereiro de 2017.

disseminação de tecnologias e na apresentação de

pamentos e fômites contaminadas (materiais

época de controle será na primavera, quando

Planejamento rigoroso, análise sem paixões de acertos e principal-

experimentos que consumiram somas expressivas

perfuro-cortantes utilizado durante o mane-

as condições de temperatura e umidade favo-

mente de erros e uma gama de sugestões tentam tornar o que já é muito

de dinheiro e o melhor da inteligência de algumas

jo, como agulhas e bisturi).

recem o inicio da infestação das larvas, que

bom em um evento melhor ainda. “Há uma dedicação especial de todos

das melhores cabeças no mundo na área das

estavam no ambiente aguardando condições

que contribuem para fazer dessa feira um modelo em organização, be-

Os principais sinais clínicos da doença são

climáticas favoráveis. O momento da apli-

leza e resultados”, diz o coordenador geral Rogério Rizzardi.

febre alta, anemia, icterícia (coloração ama-

cação química será no momento que o vetor

relada da pele e mucosas), urina avermelhada

chega em fase de partenógena ( tamanho de

Pessoas dos mais diferentes estratos se irmanam na preparação de

experimentos são ricamente preparados e o

ou marron, redução ou parada na ruminação,

3mm), evitando assim desova dos carrapa-

um evento que tem por missão apresentar novidades que impactam

palco é meticulosamente preparado reserve

anorexia, prostração (abatimento, fraqueza).

tos pós aplicação do produto. Na região Sul

diretamente no cotidiano de propriedades rurais responsáveis por

em sua agenda um tempo para visitar e se

A doença caracterizada por infecções do gê-

do País, o que predomina são banhos com

produzir alimentos, gerar empregos e promover desenvolvimento.

encantar com algumas das mais fascinantes

nero babesia spp. são divididas por sintomas

aspersores, banheira de imersão ou ainda é

Cerca de 40 pessoas permanecem o ano todo na área de 72 hectares que

inovações de uma das mais prósperas

distintos classificados quanto ao grau de aco-

mais comum o uso de pulverizadores costais.

anualmente recebe o Show Rural Coopavel. À medida em que a data do

atividades já criadas pela civilização.

metimento dos animais. Saliento a doença

A resistência do carrapato tem início com

evento se aproxima, o contingente aumenta e aos poucos um batalhão

com sintomatologia nervosa, de caráter agu-

manejos incorretos, utilizando doses e quan-

se distribui, como em uma orquestra bem afinada, nos preparativos,

do e superagudo, pode levar o animal ao cho-

tidades de aplicações ineficazes, épocas de

em seus mínimos detalhes, de mais uma edição que deverá ficar para

que devido à progressão rápida da infecção

controle incorreto e trocas indiscriminadas

a história.
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30 anos de realização. De um dia de campo, o

pesquisas para o agronegócio.
Enquanto a grama é carinhosamente aparada,
as flores são cuidadosamente regadas, os

∏
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A Dinheiro Rural, uma das
mais respeitadas publicações
especializadas em agronegócio do
Brasil, acaba de divulgar ranking
das 500 melhores empresas do setor
no ano e a Coopavel conquistou
a medalha de prata na categoria

A segunda
melhor do
Brasil

de Gestão da cadeia produtiva

Matéria de Capa

Matéria de Capa

A Coopavel recebeu dois presentes antecipados

Com sete usinas espalhadas pela região de Ri-

de aniversário – ela comemora seus 47 anos de

beirão Preto, no interior do estado de São Paulo,

fundação no dia 15 de dezembro. São dois re-

a Tereos é dona de números impressionantes.

conhecimentos que mostram a força de uma

Ela processou 19,8 milhões de toneladas de cana

cooperativa que se move pelo planejamento,

na safra 2016/2017 e 1,6 milhão de toneladas de

trabalho, união e compartilhamento. Ela ficou

açúcar. Esse volume de açúcar seria suficiente

em segundo lugar na categoria de Gestão de ca-

para garantir o consumo de 14% da população

deia produtiva da revista Dinheiro Rural e ven-

brasileira por um ano. Ela também produziu,

ceu em Cooperativas de agronegócio o Prêmio

nessa safra, 640 milhões de litros de etanol e

Ímpar, do grupo RIC, etapa regional.

faturou, em 2016, R$ 3,5 bilhões.

O anúncio das 500 melhores empresas do agro-

Essas estatísticas mostram o tamanho na con-

negócio de 2017 foi publicado na edição de nú-

corrência que grandes empresas enfrentam na

mero 154, de dezembro de 2017 e janeiro de 2018,

atualidade. Mas a Coopavel há 47 anos segue por

da Dinheiro Rural. Revista da Editora Três, ela

uma trajetória de crescimento e está consolida-

é uma das mais importantes publicações es-

da como uma das mais importantes e atuantes

pecializadas do País. O assunto é manchete de

cooperativas do agronegócio nacional. Ela se

capa e ocupa grande parte da publicação. A Coo-

dedica ao beneficiamento de sementes para

pavel ficou com a Medalha de Prata em sua cate-

plantio e processa fertilizantes, grãos, rações e

goria, atrás de duas gigantes multinacionais, a

carnes de frango e suíno. O volume de produção

subsidiária francesa Tereos (da área sucroener-

de alimentos por ano chega às 160 mil toneladas

gética) e da norte-americana Phibro (nutrição/

e a receita em 2016 foi de R$ 2,1 bilhões, 8,8% a

saúde animal).

mais que o resultado do ano anterior.

Uma das unidades
da Coopavel
que há quase
cinco décadas
contribui para o
desenvolvimento
da região e do
Estado

Áreas de atuação da cooperativa
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

Insumos agropecuários
Grãos de soja, milho e trigo
Armazenagem
Beneficiamento de sementes
Esmagamento de soja
Indústria de ração de aves
Indústria de ração de suínos
Indústria de ração de bovinos
Moinho de trigo
Indústria de fertilizantes
Matrizeiros de suínos/UPL
Matrizeiro de aves
Incubatório
Frigorífico de aves
Frigorífico de suínos
Frigorífico de bovinos

Em entrevista à Dinheiro Rural, o presidente

Dilvo informou também que a cooperativa

da Coopavel, Dilvo Grolli, afirmou que esses são

foca o consumidor de forma especial, já que

números e resultados de uma cadeia de valor

atualmente ela mantém linha com centenas de

crescente.

produtos. São peças de cortes de aves e suínos,

“

Ajudamos o produtor
a traçar planos para
aumentar a renda,
agregando mais atividades
às propriedades rurais.
Esse é um trabalho que
pode dar ganhos adicionais
de até R$ 10 mil por
mês ao agricultor

Dilvo Grolli
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”

embutidos e alimentos processados.
O presidente da Coopavel falou também de expectativas da empresa para o exercício de 2018.
Entre eles estão elevar o abate de suínos de
289,6 mil para 390 mil e de aves de 54 milhões
para cerca de 60 milhões de cabeças. Na lista da
revista de circulação nacional na qual estão as
500 melhores do agronegócio aparecem os nomes de gigantes como JBS, Ambev, Bayer e DMS
Tortuga.
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Matéria de Capa

Matéria de Capa

Melhor da região no
Prêmio Ímpar

Critérios de
avaliação

83ª

A Coopavel é destaque mais uma vez em um
dos mais conceituados concursos de aferição
das marcas mais lembradas pelos consumidores paranaenses. O Prêmio Ímpar (Índice de
Marcas de Preferência e Afinidade Regional) é
realizado pelo Grupo RIC TV em parceria com o
Ibope Inteligência.

83 é a posição geral da
Coopavel entre as 500
melhores do agronegócio
brasileiro

A revista Dinheiro Rural faz o ranking das 500 melhores do
agronegócio a partir de uma base de dados ampla, que pertencem à Boa Vista, à Economática e também extraídos de
questionários respondidos pelas empresas conjugando informações contábeis e de gestão corporativa. Os principais
critérios avaliados são:

Em 2017, o concurso chegou à sua nona edição,
considerando 26 categorias. Para elaborar o
estudo e anunciar os melhores em cada modalidade avaliada, os parceiros fizeram 1.260
entrevistas em cinco cidades (252 em cada) Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel e Toledo.
A apuração é feita por amostragens que indicam hábitos de consumo e de preferências do
consumidor paranaense. Ela traz também informações sobre o diagnóstico das empresas,
instituições e governos.

Esse é um reconhecimento
“importante
que nos

+ Posição da receita líquida em 2016

motiva a trabalhar ainda
com mais dedicação em
favor dos cooperados
e do desenvolvimento
do agronegócio e da
nossa economia

+ Variação da receita líquida em 2014 e 2015
+ Relação ativo circulante/passivo circulante em 2016
+ Relação de disponibilidade/dívida de curto prazo em 2016
+ Relação lucro líquido/patrimônio líquido em 2016

Dilvo Grolli

+ Relação dívida líquida/patrimônio líquido.

”

Sobre o cooperativismo, a publicação especial
que traz os vencedores de cada categoria do
Prêmio Ímpar diz o seguinte: está presente em
mais de cem dos 399 municípios brasileiros,
integra 1,4 milhão de cooperados, tem 84 mil
funcionários e gera 2,6 milhões de empregos.

∏
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Entrevista

Opinião

Prevenção é a melhor resposta
RC Que tipo de controle pode ser feito antes de

ou banho de imersão com essa fórmula para

aparecerem esses parasitas?

eliminar os primeiros carrapatos que estão

O presente do agricultor
ao consumidor brasileiro
Marcos Fava Neves , engenheiro agrônomo

sobre os animais. Posteriormente, aguarda-

Marcel Onizuka é médico
veterinário formado pela
Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul, mestre pela Unesp
- Jaboticabal em programa de
controle estratégico de parasitos
e especialista técnico da Ourofino
Saúde Animal com trabalho em
ênfase em programa sanitário de
bovinos de corte e leite

MO O controle realizado antes do aparecimen-

-se sete dias para realizar o tratamento com

to dos parasitos é o que chamamos de estra-

a formulação Pour on 1% fipronil + 3% fluazu-

Com os números quase finais da supersafra

Como nos meses anteriores, segue firme o

tégico. Como as larvas de carrapato não são

ron. Essa combinação de tratamentos elimi-

brasileira de 2016/17 ao redor de 238,8 mi-

“aspirador chinês” de produtos alimentares

detectáveis a olho nu, precisamos orientar os

na a infestação imediata e consegue prevenir

lhões de toneladas, a Conab soltou a primeira

brasileiros, que somente em setembro com-

produtores a iniciar os tratamentos mesmo

que uma nova ocorra por até 63 dias. Porém, é

projeção para 2017/18. Devemos ficar entre

prou quase US$ 2 bilhões, mais que o dobro

sem observar a presença da infestação. Pois,

importante salientar que se o nível do desafio

224 milhões a 228 milhões de toneladas, uma

observado em setembro de 2016 e puxou 30%

quando os carrapatos são observados sobre o

for alto, provavelmente, a reinfestação ocor-

redução entre 4% a 6%. A área deve seguir

das nossas exportações neste ano.

animal, normalmente, o momento ideal para

rerá antes disso. Para o tratamento ser efi-

crescendo quase 2%, atingindo entre 61 mi-

tratamento já passou.

caz, é necessário que a pulverização seja bem

lhões a 62 milhões de hectares. Espera-se um

O índice de preços de commodities alimenta-

executada, a diluição da calda esteja correta,

pouco de perda de produtividade, principal-

res da FAO chegou a 178,4 pontos, 1,4% acima

RC Assim como nas doenças, a prevenção é

a aplicação do pour on siga a dose indicada e

mente por questões climáticas que já temos

de agosto e 7,4% acima de setembro de 2016.

importante? Por quê?

a administração seja feita no fio do lombo do

observado.

Cereais (1,6% de queda) ajudou a derrubar o

animal. Ou seja, o pecuarista deve seguir exaOM A prevenção é fundamental para manter o

tamente as recomendações de bula.

controle populacional do parasito na proprie-

índice, enquanto que açúcar e carnes permaA notícia de destaque sem dúvida o incrível

neceram com os mesmos preços e os óleos

ganho para a sociedade brasileira dessa safra

vegetais (2,5%) e os lácteos (2,1%) ajudaram a

dade. Caso as medidas preventivas não sejam

RC Existem alguns fatores que favorecem o

com a derrubada dos índices de inflação. Nas

subir. É uma boa notícia da valorização das

realizadas, o crescimento populacional fica

aparecimento dos carrapatos? Quais os mais

carnes, tivemos deflação de 4,2% neste ano

commodities alimentares.

fora de controle e ano após ano as reinfesta-

comuns?

graças aos menores preços dos grãos e em di-

ções são maiores e mais agressivas.

versos outros produtos. Portanto o agro proOM Sim, os principais são: o período quente e

moveu bem-estar. Diversos outros produtos

RC Que danos o carrapato pode causar para o

chuvoso favorece o parasito no ambiente; tra-

estão com preços menores aos consumidores.

pecuarista e sua propriedade?

tamentos realizados de forma incorreta, e a
pré-disposição dos animais de taurinos.

A FAO estima que a
produção de grãos em 2017
vai atingir recorde de 2,612
bilhões de toneladas

As exportações de setembro foram de US$ 8,6
bilhões, praticamente 23,7% acima de setem-

A FAO estima que a produção de grãos em 2017

Revista Coopavel É possível realizar um con-

zos à pecuária: ordem direta, com a queda na

RC Em que períodos esses parasitas são mais

bro de 2016, deixando superávit de US$ 7,4

vai atingir recorde de 2,612 bilhões de tonela-

trole estratégico para evitar a infestação de

produtividade animal, estresse no rebanho,

comuns? Por quê?

bilhões, impressionantemente salto. No acu-

das e utilizar 2,589 bilhões, jogando também

carrapatos? Como?

transmissão de doenças e morte de animais

mulado de janeiro a setembro o agro trouxe

os estoques para valores recordes de 720 mi-

OM Os carrapatos causam dois tipos de prejuí-

e os de ordem indireta com a depreciação de

OM O período mais comum é a partir

US$ 74 bilhões, quase 9,8% acima de 2016. O

lhões de toneladas (2% acima). Essa megapro-

Marcel Onizuka Essa é uma pergunta mui-

infraestrutura, perda de tempo com a mão

da primavera (agosto/setembro), pois o

superávit deixado já está em US$ 63,3 bilhões

dução tem mantido os preços, principalmente

to importante! Sim, é possível realizar um

de obra e gastos excessivos com insumos

clima favorece a sobrevivência do pa-

(9,9% acima). As exportações de açúcar e eta-

de soja e milho, estáveis e são boas as chances

controle estratégico para controlar as infes-

(medicamentos e aparelhos para aplicação).

rasito no ambiente, assim como o su-

nol aumentaram 50% eem relação ao mesmo

de permanecerem nesse patamar.

cesso para completar o ciclo do animal.

mês e o de milho cresceu ao redor de 80%.

tações por carrapato. Veja bem, controlar!
Evitar 100% as infestações é algo pratica-

Enfim, as notícias de setembro e outubro

RC Como é feito o diagnóstico nos rebanhos?

mente inviável e até desinteressante, pois a

Soja já trouxe US$ 27,8 bilhões (18,2% a mais),

foram boas. Exportações firmes, produção

maior parcela da população de carrapatos

OM O diagnóstico no rebanho é feito por meio

RC Os carrapatos têm maior incidência nos

carnes US$ 11,5 bilhões (7,2% a mais), açúcar

firme, expectativa de boa safra 2017/18, cres-

(aproximadamente 95%) está no ambiente e a

da observação visual. Deve-se realizar uma

rebanhos de leite ou de corte? Por qual moti-

e etanol US$ 9,5 bilhões (16,3% a mais) e pro-

cimento de área, mas alguma preocupação

ausência de infestação predispõe os animais

inspeção nos animais, principalmente naque-

vo?

dutos florestais US$ 8,4 bilhões (11% a mais).

com a seca neste momento atrasando plantio

a surtos de doenças como o complexo Tristeza

les que são mais susceptíveis (“sangue doce”).

Esses seriam os principais destaques. Essa

no Brasil. Torcer para que as águas venham.

Parasitária Bovina. Para realizar o controle

Quando os primeiros bois são infestados é

OM Independente do sistema de criação, os

grande entrada de dólares também ajuda na

estratégico, é necessário iniciar os tratamen-

hora de tratar todo o rebanho.

animais tanto de leite quanto de corte sofrem

inflação, pois valoriza o real e permite im-

E, para concluir, como consumidor, agradeço

com as infestações de carrapato. Normal-

portações mais baratas e maior controle de

aos produtores rurais pois seu grande esfor-

mente, os rebanhos leiteiros são mais afeta-

preços no mercado interno via concorrência

ço produtivo neste ano fez diminuir o preço
da minha comida. O agro deu um presente ao
consumidor brasileiro!

tos dos animais no período entre agosto e setembro (primavera) essa forma combate-se a

RC Qual o melhor caminho para tratar a in-

primeira geração de carrapatos, controlando

festação, caso ela aconteça? Quais os princi-

dos porque existe maior contato visual com

internacional. Ganha o consumidor, perde o

de forma significativa o crescimento popula-

pais cuidados?

os animais. Mas os principais motivos para

agro em margens.

cional do parasito no ambiente. Os intervalos
entre os tratamentos variam de acordo com

OM Animais infestados devem ser tratados

criação de raça taurina a pasto; alta densida-

a formulação utilizada. Porém é importante

com produtos de contato. Atualmente, existe

de populacional nos piquetes, e ausência de

ressaltar que deve-se utilizar produtos que

uma combinação muito eficaz: 15% ciperme-

controle estratégico de carrapatos.

contenham 3% de fluazuron para interferir no

trina + 30% clorpirifós + 15% fenthion. O reba-

ciclo do carrapato.

nho infestado deve receber uma pulverização
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se ter uma incidência alta de infestação são

∏
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Aconteceu

Aconteceu

Novas alternativas para a cultura do trigo

Foi muito boa a participação dos três
“pilares
da cadeia do trigo: agricultores,

área técnica e indústria. Além das
demonstrações técnicas, os cooperados
tiveram a oportunidade de conhecer as
necessidades das matérias-primas de
qualidade que a indústria necessita a fim
de atender uma fatia maior de mercado

”

Roberto Carlos Painelli

Para Fernando, a atividade foi muito proveitosa. “Mesmo com o tempo
fechado e frio, podemos fazer um belo evento, ouvindo o agricultor e a
assistência técnica, com todo o apoio da diretoria da Coopavel. O dia de
campo é o momento ideal para trazermos para a discussão os diferentes interesses dos elos que formam a cadeia tritícola”, afirma.
A primeira parte do evento foi voltada para o corpo técnico da Coopavel, que reúne cerca de 60 agrônomos. Em seguida, foi a vez dos cooperados conhecerem mais sobre a cultura do trigo. As estações incluíram
assuntos que foram desde as cultivares da Biotrigo até informações sobre fitopatologia, manejo de nitrogênio entre outros temas. A primeira
estação tinha como foco as cultivares TBIO já lançadas, focando especialmente os dois últimos lançamentos da Biotrigo: TBIO Toruk e TBIO

Dia de campo foi realizado em uma das 17 áreas
de pesquisa da Biotrigo Genética do Paraná

Sossego, incluindo os pré-lançamentos, filhos de TBIO Toruk, os quais
devem chegar ao mercado na sequência. O evento também contou com
uma estação voltada aos trigos especiais. Nessa, o destaque ficou por
conta da cultivar TBIO Noble, que possui características que desper-

Organizado em conjunto pela Cooperativa Agroindustrial Coopavel e

A abertura foi realizada pelo gerente de Produção de Sementes da Coo-

tam o interesse do setor de moagem por possuir característica de trigo

Biotrigo Genética, apoiado pela empresa Spraytec, foi promovido dia

perativa, Hélio Sebold. Para ele, o evento foi uma grande oportunidade

Melhorador/Branqueador, agindo como um coringa dentro do moinho.

de campo com foco na cultura do trigo. O evento aconteceu na loca-

técnica e comercial para todos os segmentos envolvidos.

lidade de Espigão Azul, em Cascavel/PR, na propriedade da família
Dalgalo, reunindo agricultores, mercado moageiro e melhoramento
genético. A região apresenta alto potencial para a cultura do trigo por
mesclar áreas de menor e maior altitude. Em alguns locais prevalece o
milho segunda safra e em outros o trigo, durante o inverno. Segundo o
gerente Regional Norte da Biotrigo, Fernando Michel Wagner, esse foi
o primeiro evento da empresa em parceria exclusiva com a Coopavel.

“

Juntamos no mesmo objetivo os
agricultores, a pesquisa, a assistência
técnica, a produção de sementes e a
indústria. O diferencial do evento foi a
tecnologia disponibilizada ao público, com
qualidade de informação e conteúdo

Hélio Sebold

”

Pelo fato de a cooperativa possuir
“um
moinho, temos um alinhamento

muito grande em trigos de nicho, trigos
específicos, sendo o TBIO Noble importante
ferramenta para que o produto possa
acessar mercados que melhor remuneram

”

Fernando Michel Wagner

Outra estação tinha como foco a fitopatologia, abordando doenças, cau-

O Projeto de Trigo Coopavel/Biotrigo trabalha com o objetivo de de-

sas, condições e o que a Biotrigo está fazendo em melhoramento para

senvolver um programa que atenda a necessidade do agricultor em

facilitar o manejo frente aos problemas de difícil controle da cultura.

produtividade e lucro, gere produto com qualidade industrial para

Além disso, os produtores rurais também puderam conhecer mais so-

atender a indústria moageira e gere resultado positivo para a Coope-

bre manejo de Nitrogênio em uma estação específica sobre o assunto,

rativa.

entendendo a importância que esse nutriente tem para as gramíneas,

“

Foi um evento diferenciado, superou a
expectativa, estamos muito satisfeitos

Hélio Sebold

”

especialmente para a cultura do trigo, além de entender o melhor posicionamento para a sua região e a reação de cada cultivar.
Nessa localidade, a Biotrigo genética possui uma área de pesquisa, assim como em outras 17 localidades do estado do Paraná, para que os

Em seguida, o gerente moinho de trigo da Coopavel, Roberto Carlos

dados de cada cultivar e linhagens estudadas levem em consideração

Painelli falou da importância do momento em que a Biotrigo faz a fun-

as peculiaridades dos diferentes ambientes e anos.

∏

ção do campo, o interesse do moinho e o do agricultor, destacando o
diálogo do melhoramento genético e da indústria, sem deixar de atender o cooperado.
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credicoopavel

Credicoopavel

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.08.2017
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 30.09.2017
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

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

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

212.142.580,15
4.759.666,31

110 - Disponibilidade
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

131 - Carteira Própria

151.710.307,97

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS

116.156.636,50

1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

40.341.802,65

3.145.927,98

414 - Depósitos a Prazo

75.814.833,85

91.754.624,27

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

411 - Depósitos a Vista

91.754.624,27

111.140.155,06

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

468 - Banco do Brasil
470 - Caixa Economica Federal

169 - Operações de Crédito em Liquidação

(9.963.500,92)

472 - Outras Instituições

180 - Diversos
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS
194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.682.033,72
18.065.753,56
6.167.690,89
7.970.666,30

491 - Adicional de Proagro

-

942.205,32

493 - Sociais e Estatutárias

2.956.108,27

942.205,32

494 - Fiscais e Previdenciárias

1.294.753,26

503 - Diversas

3.719.804,77

218.919,99

324 - Outras Imobilizações de Uso

823.326,79

329 - (Depreciações Acumuladas)

(604.406,80)

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
611 - Capital Social

617 - Sobras do 1º Semestre
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

212.361.500,14

59.600.600,71

190.037.171,27
3.781.199,88

110 - Disponibilidade
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

414 - Depósitos a Prazo

66.364.881,35

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

161 - Operações de Crédito Setor Privado

123.181.724,59

470 - Caixa Economica Federal

169 - Operações de Crédito em Liquidação

(11.524.565,32)

472 - Outras Instituições

180 - Diversos
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS
194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE
1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

16.369.154,08
6.201.314,01
7.733.584,90
-

916.168,60

493 - Sociais e Estatutárias

2.932.875,19

916.168,60

494 - Fiscais e Previdenciárias

214.437,85

503 - Diversas

214.437,85
825.294,79

(10.550,00)

329 - (Depreciações Acumuladas)

(610.856,94)

34.178.554,50

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
611 - Capital Social

2.591.679,21

617 - Sobras do 1º Semestre

1.050.591,46

7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

5.270.335,64

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

(4.219.744,18)

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais
190.251.609,12

332.818,37
4.467.891,34
59.603.228,71
22.840.295,00

611 - (-) Capital a realizar
615 - Fundo de Reserva

TOTAL DO ATIVO

887.465,67

491 - Adicional de Proagro

324 - Outras Imobilizações de Uso

212.361.500,14

23.457.933,76

278.875,27

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

TOTAL DO PASSIVO

736.448,55

4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS
468 - Banco do Brasil

278.875,27

736.448,55

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

111.657.159,27

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS

97.232.636,45

3.166.510,65

70.237.257,60

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS

129.160.603,66

30.867.755,10

70.237.257,60

131 - Carteira Própria

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

411 - Depósitos a Vista

3.166.510,65

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

3.781.199,88

22.840.917,00

611 - (-) Capital a realizar
615 - Fundo de Reserva

TOTAL DO ATIVO

26.915.478,17

400.001,21

218.919,99

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

667.527,00

4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS

121.103.655,98

400.001,21

667.527,00

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

161 - Operações de Crédito Setor Privado

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

4.759.666,31

3.145.927,98

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

TOTAL DO PASSIVO

(7.300,00)
34.178.554,50
2.591.679,21
1.487.776,75
8.660.220,80
(7.172.444,05)
190.251.609,12

NOTAS EXPLICATIVAS

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-

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 agosto de 2017.

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 30 de setembro de 2017.
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Receitas

Receitas

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.10.2017
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL
Endereço: BR 277 KM 591 - CASCAVEL - PR. Carta Patente: 710 CNPJ: 76.461.557/0001-91
VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

181.930.770,08
4.830.214,54

110 - Disponibilidade
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ
122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

3.186.364,96

414 - Depósitos a Prazo

63.514.855,00

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

161 - Operações de Crédito Setor Privado

122.527.471,94

470 - Caixa Economica Federal

169 - Operações de Crédito em Liquidação

(11.728.529,98)

472 - Outras Instituições

292.713,03

180 - Diversos
1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS
194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE
1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

5.121.426,50
7.402.823,80

910.779,08

493 - Sociais e Estatutárias

2.981.165,23

910.779,08

494 - Fiscais e Previdenciárias

211.306,25

503 - Diversas

511.263,40

329 - (Depreciações Acumuladas)

(299.957,15)

611 - Capital Social

617 - Sobras do 1º Semestre
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

182.142.076,33

433.657,96
3.988.000,61
59.537.972,71

(11.100,00)
34.178.554,50
2.591.679,21
2.332.821,15

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

10.993.738,97

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

(8.660.917,82)

TOTAL DO PASSIVO

CADA DESAFIO
NA CULTURA
DA SOJA É ÚNICO.
A MELHOR SOLUÇÃO
PARA O SEU
NEGÓCIO, TAMBÉM.

A BASF desenvolve tecnologias de alta performance
para o controle da ferrugem e importantes doenças.
É assim, com soluções completas e customizadas
para cada lavoura, que ajudamos o produtor a
preservar o seu legado e potencializar seus resultados.

22.778.839,00

611 - (-) Capital a realizar
615 - Fundo de Reserva

TOTAL DO ATIVO

13.143.248,76

-

324 - Outras Imobilizações de Uso

®

889.999,10

491 - Adicional de Proagro

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

®

19.154.674,36

292.713,03

211.306,25

®

635.782,72

4.1.6.00.0 OBRIG.POR REPAS. DO PAÍS-INSTIT.OFICIAIS
468 - Banco do Brasil

Orkestra SC
Ativum
Versatilis

635.782,72

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

110.798.941,96

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS

93.078.001,59
29.563.146,59

61.911.756,51

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.1.0.00.0 DEPÓSITOS

120.271.282,47

411 - Depósitos a Vista

61.911.756,51

131 - Carteira Própria

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO
PRAZO

4.830.214,54

3.186.364,96

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

VALORES EM
REAIS

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e
restos de produtos. Incluir outros métodos de controle dentro do programa do Manejo
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente
agrícola. Registro Versatilis® nº 01188593, Ativum® nº 11216 e Orkestra® SC nº 08813.

182.142.076,33

NOTAS EXPLICATIVAS
01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o procedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de outubro de 2017.

Conheça as soluções BASF
para o manejo completo da soja.

DILVO GROLLI

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI

Diretor Presidente

Diretor Vice Presidente

Diretor Administrativo

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO
Contadora

CPF: 153.229.129-91

CPF: 015.855.689-53

CPF: 241.609.389-49

CPF: 492.663.309-49

www.soja.basf.com.br

CRC-PR. 043740/0-8
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Receitas

Receitas

Costelinha com laranja e mel
INGREDIENTES
++ 6 porções / 2h30
++ 2kg de costelinha de porco Coopavel cortadas
++ Suco de 3 limões
++ 2 copos de suco de laranja natura
++ 4 dentes de alho amassados
++ 1 colher (sopa) de mostarda
++ 2 colheres (sopa) de mel
++ Sal e pimenta a gosto

MODO DE PREPARO
1. Tempere a costelinha com um dia de antecedência com alho, suco
de limão, sal e pimenta
2. Reserve em um recipiente na geladeira
3. Em uma assadeira, leve a costelinha ao forno pré-aquecido em 180
graus por cerca de 2 horas
4. Enquanto isso, misture em uma tigela média o suco de laranja com
o mel e a mostarda.
5. Cerca de 30 minutos antes de acabar o tempo do forno, jogue a
mistura por cima da costelinha e deixe dourar bem.
6. Sirva em seguida.

Pamonha de forno
INGREDIENTES
++

3 copos americanos de milho verde

++

2 copos americanos de açúcar

++

2 copos americanos de leite de coco

++

2 ovos

++

4 colheres (sopa) de farinha de trigo

++

1 colher (sopa) de fermento

++

1 pitada de sal

++

½ tablete de manteiga

MODO DE PREPARO
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e
bata até obter um creme homogêneo. Em seguida,
despeje o conteúdo em uma forma untada somente com a manteiga. Leve ao forno médio pré-aquecido até que as bordas fiquem levemente douradas.
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Receitas

O mundo nunca foi dos que ficam parados,
dos que fazem aquilo que todo mundo já fez.
O mundo é de quem não aceita a derrota,
que faz tudo de novo até melhorar.
Porque metas não são aquelas que você escreve num papel,
são aquelas que você luta para realizar.
Sorte? Esqueça, ela logo vai te abandonar.
Pra ir mais longe você precisa ter vontade e alguém que
te ensine o caminho mais curto pra chegar.
Porque quando você pensa que deu tudo de si,
já tem alguém conseguindo o dobro.
Grandes mudanças não são feitas por quem sonha,
são feitas por quem faz.

FaçA
FaçA
AcOnTeCeR
AcOnTeCeR

5 A 9 De
FeVeReIrO De 2018
CaScAvEl-Pr
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