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O rally da
prosperidade
Cascavel foi uma das cidades do Paraná escolhidas para receber uma das 12 equipes do Rally da Safra,
projeto iniciado em 2004 para avaliar o desempenho das áreas destinadas às principais commodities
brasileiras. Nesses anos todos, o projeto percorreu 770 mil quilômetros, contatou 29 mil agricultores e aferiu
as condições de 15 mil lavouras. Apesar dos desafios, os números do setor impressionam

Aprimore o seu senso
de utilização

Inovações e tecnologias a
serviço do agronegócio
Foto: Giovane Rocha

Projeto quer preservar
memórias da cooperativa
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+ ARTE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE
+ CONFEITARIA
+ COZINHA BRASILEIRA E REGIONAL
+ DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
+ DIREITO DIGITAL
+ DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO
+ DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO
+ DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
+ DIREITO PREVIDENCIÁRIO
+ ENGENHARIA DE SOFTWARE COM ÊNFASE EM TESTE E
QUALIDADE DE SOFTWARE
+ GESTÃO EDUCACIONAL
+ MBA EM AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL
+ MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE COM BIG DATA
+ MBA EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E
CONTROLADORIA
+ MBA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA
+ MBA EM MARKETING, PROPAGANDA E VENDAS
+ MBA EM RECURSOS HUMANOS
+ MBA EXECUTIVO EM ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS
+ PRODUÇÃO E HARMONIZAÇÃO DE CERVEJA

CURSOS EAD (A DISTÂNCIA)

INSCRIÇÕES ABERTAS

+ MBA EM FINANÇAS EMPRESARIAIS
+ MBA EM GESTÃO DE PROJETOS
+ MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
+ MBA EM RECURSOS HUMANOS

CURSOS FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
(FGV)
+ MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
+ MBA EM GESTÃO COMERCIAL
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+ MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL
+ MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO:
AGRONEGÓCIOS
CURSOS EAD (A DISTÂNCIA) FUNDAÇÃO
GETULIO VARGAS (FGV)
+ MBA EXECUTIVO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS
+ MBA EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL
+ MBA EXECUTIVO EM GESTÃO FINANCEIRA,
CONTROLADORIA E AUDITORIA
+ MBA EXECUTIVO EM MARKETING
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Tolerante ao herbicida glifosato
Elevado potencial produtivo
Superprecocidade com estabilidade, permitindo a segunda safra
Hábito de crescimento indeterminado
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Palavra do Presidente

A greve contínua
e os prejuízos
se multiplicam
O Brasil tem 70% da logística de transporte

É necessário compreender que a Ferroeste,

de grãos e de outros produtos do agronegócio al-

que liga Cascavel a Guarapuava, e outro tre-

icerçados em rodovias. São 1,9 milhão de camin-

cho de Guarapuava ao Porto de Paranaguá,

hões para atender a demanda. Enquanto isso,

operação da concessionária Rumo/ALL, não

os Estados Unidos têm somente 15% do trans-

funcionam e não têm viabilidades operacion-

porte de grãos realizados por rodovias. Lá, a

ais. A capacidade operacional é de no máximo

predominância é por ferrovias e hidrovias.

de 12 milhões de toneladas ao ano, na chega-

A história do desenvolvimento do Brasil

da de Paranaguá, entretanto a necessidade do

foi escrita a partir da construção de rodovias

Paraná para atender a demanda do Porto seria

e o escoamento da produção pela logística

de no mínimo 30 milhões/toneladas.

rodoviária, com alto custo para todo o País e

A solução é fácil. Depende da visão dos gov-

principalmente ao agronegócio. Hoje, o Brasil

ernos estadual e federal para modernizar os

é o terceiro maior produtor mundial de grãos,

trechos existentes com a construção de novos

com 232 milhões de toneladas. É o terceiro na

com viabilidade técnica e econômica para au-

produção de carnes com 28 milhões de tonela-

mentar a produtividade e atender a demanda

das e é o maior exportador de carnes e o se-

do Paraná. Somente para assistir Oeste e Su-

gundo de grãos do mundo. Os Estados Unidos

doeste do Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul

produzem 520 milhões de toneladas de grãos

e parte do Paraguai é necessário contar com

e 32 milhões de toneladas de carnes. Em ter-

uma ferrovia com capacidade de transporte de

ritório norte-americano, 85% da produção

mais de 15 milhões de toneladas por o ano.

agropecuária é transportada por modais mais
eficientes e baratos que o rodoviário.
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A modernização da ferrovia e a construção
de novos trechos demandam de investimentos

O Brasil é a oitava economia mundial com

de US$ 4 bilhões (R$ 15 bilhões) e isso só é pos-

grande competitividade na produção de grãos

sível com investimentos privados e com par-

e carne, mas omissões no modelo de logísti-

ticipação de capital estrangeiro. Os governos

ca e de desenvolvimento, que se prolongam

estão com situação financeira comprometida

por muitos anos e gerações, comprometem

pela manutenção da máquina pública e não

seriamente a competitividade nacional. A

têm condições de investimentos. Promover o

paralisação dos caminhoneiros, em maio, ev-

desenvolvimento do País e do Paraná com efi-

idenciou que são necessárias e urgentes a ex-

ciência só será possível e viável com melhorias

pansão e a modernização das ferrovias.

da rede ferroviária existente.

O Oeste do Paraná desperdiça por ano R$

Para a iniciativa privada participar, o

300 milhões pela falta de uma ferrovia efi-

modelo de concessão brasileiro precisa ser

ciente. Existem os trilhos, mas as condições dos

melhorado para que o investidor nacional ou

mesmos e a operacionalização são inviáveis.

internacional tenha garantia de retorno do

Está evidente a necessidade de elaborar um

capital. Também é importante considerar que

novo projeto ferroviário do Oeste do Paraná

os instrumentos de regulamentação já aplica-

em direção ao Porto de Paranaguá, com ra-

dos em outros países sejam adotados também

mais para o Sudoeste do Paraná, para o esta-

no Brasil. Os Estados Unidos, a segunda maior

do do Mato Grosso do Sul e para o Paraguai.

economia mundial, investiu US$ 27 bilhões

Palavra do Presidente
em ferrovias em 2015, dinheiro proveniente

A greve de 2018 foi um aviso claro quanto às

do setor privado e que movimentou mais de

carências do sistema brasileiro de logística. A

U$ 250 bilhões em terras norte-americanas. O

paralisação do transporte em maio provocou

Oeste do Paraná, por outro lado, desperdiça R$

desabastecimento e deixou R$ 75 bilhões de

300 milhões por ano pela falta de uma ferro-

prejuízo à economia. Também comprometeu a

via eficiente e o Brasil joga no lixo, pelo mesmo

retomada do crescimento do PIB e a extensão

motivo, mais de R$ 6 bilhões/ano.

real dos prejuízos ainda são desconhecidos.

O governo brasileiro deve regulamentar

Os efeitos serão sim danosos à economia bra-

o uso, não participar da construção e muito

sileira nos próximos anos e a solução definitiva

menos da operacionalização das ferrovias.

passa obrigatoriamente por um novo modelo

Deve, todavia, introduzir mecanismo de garan-

de transporte, que seja mais eficiente e compet-

tia ao capital investido e de retorno econômico

itivo. Essa mudança está nas mãos do governo

na operação, a fim de permitir o desenvolvi-

por meio de parcerias público-privadas.

mento e a competitividade do País, sem in-

Os prejuízos se multiplicam no agroneg-

vestimento público. Nosso futuro depende da

ócio. Os produtores rurais do Oeste e do Su-

mudança de matriz de transportes, hoje forte-

doeste do Paraná vão perder R$ 4 por saca de

mente rodoviário. Mas com governos populis-

soja, milho, trigo e outros grãos, bem como o

tas e com a falta de visão de futuro, estaremos

setor de carnes e derivados amargarão per-

fadados a cada vez ficar mais distantes do

das de R$ 0,20 o quilo nos próximos anos. Há

mundo dos países desenvolvidos.

também, para conturbar ainda mais o já con-

Os prejuízos causados pela paralisação

fuso cenário, dificuldades na comercialização.

do transporte rodoviário, ainda sem solução

Por isso, podemos afirmar que a crise do trans-

definitiva, colocaram em alerta toda a frágil
economia brasileira. A tendência é que todos

porte continua e os prejuízos se multiplicam. ■

os anos teremos movimentos semelhantes.

A greve de 2018 foi um aviso claro quanto às
carências do sistema brasileiro de logística. A
paralisação do transporte em maio provocou
desabastecimento e deixou R$ 75 bilhões de
prejuízo à economia.

Dilvo Grolli,
diretor-presidente
do Conselho de
Administração da
Coopavel

R E VISTA COOPAVE L

7

Mensagem do Papa

Francisco e
as energias
renováveis

centes de energia para o funcionamento das
máquinas não pode ser satisfeita ao preço
de envenenar o ar que respiramos. A necessidade de ocupar espaços para as atividades
humanas não pode ser satisfeita de modo a
colocar em sério perigo a existência da nossa
e das demais espécies de seres vivos na Terra.

Os progressos técnico-científicos tornam

É um falso pressuposto de que existe

todos os tipos de comunicação cada vez mais

quantidade ilimitada de energia e de recur-

rápidos. Qualquer notícia verdadeira ou fal-

sos a serem utilizados. Por isso, a questão

sa, qualquer ideia boa ou má, qualquer mé-

energética tornou-se um dos principais desa-

todo eficaz ou desviante, uma vez lançados,

fios, teóricos e práticos, para a comunidade

propagam-se em poucos segundos. Também

internacional. Do modo como for gerida de-

as pessoas podem encontrar-se e as mercado-

penderá a qualidade da vida e se os confli-

rias podem ser trocadas com um ritmo, uma

tos presentes em várias regiões encontrarem

velocidade e uma intensidade antes inima-

uma solução mais fácil, ou então se eles, por

gináveis, superando rapidamente oceanos e

causa dos profundos desequilíbrios ambien-

continentes. As nossas sociedades estão cada

tais e da escassez de energia, descobrirem um

vez mais interligadas.

novo combustível para se alimentar, quei-

Giulio Napolitano/ Shutterstock.com

Este intenso movimento de massas de

Papa Francisco
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mando estabilidade social e vidas humanas.

informações, de pessoas e de coisas tem ne-

Portanto, é preciso indicar uma estraté-

cessidade de muita energia, uma necessidade

gia global a longo prazo que ofereça segu-

superior a qualquer época passada. Grande

rança energética e desse modo favoreça a

parte dos âmbitos da nossa vida são condicio-

estabilidade económica, proteja a saúde e o

nados pela energia e infelizmente devemos

meio ambiente, e promova o desenvolvimen-

constatar que ainda são demasiados aqueles

to humano integral, assumindo compromis-

que não têm acesso à eletricidade: fala-se até

sos específicos para enfrentar a problemática

de mais de um bilhão de pessoas.

das mudanças climáticas.

Disso nasce o desafio de conseguir garan-

Estamos conscientes de que os desafios a

tir a enorme quantidade de energia neces-

enfrentar estão interligados. Com efeito, se

sária para todos, com tais modalidades de

quisermos eliminar a pobreza e a fome, como

exploração dos recursos que evitem produzir

exigido pelos objetivos de desenvolvimento

desequilíbrios ambientais que causam um

sustentável das Nações Unidas, mais de um

processo de degradação e poluição, o qual

bilhão de pessoas que hoje não dispõem de

feriria gravemente

eletricidade devem poder tê-la de maneira

toda a humanidade

acessível. Mas, ao mesmo tempo, é bom que

de hoje e de ama-

tal energia seja limpa, limitando o uso siste-

nhã. Para saciar a

mático de combustíveis fósseis. A perspecti-

“sede” de energia

va desejável de uma energia para todos não

não é lícito aumen-

pode levar a uma não almejável espiral de

tar

verdadeira

mudanças climáticas cada vez mais graves,

sede de água, nem

mediante um temível aumento das tempe-

a pobreza nem se-

raturas no globo, condições ambientais mais

quer a exclusão so-

duras e o incremento dos níveis de pobreza.

a

cial. A necessidade

Como sabeis, em dezembro de 2015, 196

de ter à disposição

nações negociaram e adotaram o Acordo de

quantidades

Paris, com a firme intenção de limitar o au-

cres-

Mensagem do Papa
mento do aquecimento global abaixo de 2°

destinados a obter resultados parciais a cur-

C em relação aos patamares pré-industriais

to prazo, mas que no futuro descarregariam

e, se possível, abaixo de 1,5° C. Dois anos e

custos muito elevados e prejuízos igualmente

meio mais tarde, as emissões de CO2 e as con-

relevantes.

centrações atmosféricas devidas aos gases de

Um mundo interdependente obriga a

efeito estufa são sempre muito elevadas. Isso

pensar e a levar adiante um projeto comum

é bastante inquietante e preocupante.

a longo prazo que invista hoje para construir

A descoberta de uma adequada mistura

o amanhã. O ar e a água não seguem leis di-

energética é fundamental para combater a

versas, segundo os países que atravessam; as

poluição, erradicar a pobreza e promover a

substâncias poluentes não adotam compor-

equidade social. Muitas vezes, esses aspetos

tamentos diferentes, em conformidade com

fortalecem-se reciprocamente, uma vez que

as latitudes, mas têm regras unívocas. Os

a cooperação no campo energético está des-

problemas ambientais e energéticos já têm

tinada a incidir sobre a diminuição da po-

um impacto e uma dimensão global. Por isso,

breza, sobre a promoção da inclusão social e

exigem respostas planetárias, procuradas

sobre a salvaguarda ambiental.

com paciência e diálogo, e perseguidas com

Os instrumentos fiscais e econômicos, a

racionalidade e constância.

transferência de capacidades tecnológicas e

A reflexão sobre esses temas culturais

em geral a cooperação regional e internacio-

mais profundos e basilares leva-nos a con-

nal, assim como o acesso à informação, deve-

siderar de novo a finalidade fundamental

riam ser congruentes com tais objetivos, que

da vida. A renovação exige uma nova forma

não podem ser considerados fruto de uma

de liderança e esses líderes devem ter uma

ideologia em particular, mas objetivos de ci-

compreensão profunda e perspicaz do fato

vilização, que promovem o crescimento.

de que a Terra constitui um único sistema e

Uma exploração ambiental que, ao con-

que a humanidade, igualmente, é um só con-

trário, não considerasse as questões a longo

junto. O Papa Bento XVI afirmou que o livro

prazo somente poderia procurar favorecer

da natureza é um só e indivisível, tanto sobre

um crescimento econômico a curto prazo,

a vertente do meio ambiente como sobre a

mas com um seguro impacto negativo num

vertente da vida. Os deveres que temos com

arco temporal mais amplo, incidindo tanto

o meio ambiente estão ligados com os deve-

sobre a equidade intergeracional, como so-

res que temos para com a pessoa considerada

bre o processo de desenvolvimento.

em si mesma e em relação com os outros.

As companhias petrolíferas e de gás con-

Não há tempo a perder: recebemos a Ter-

tinuam a desenvolver abordagens mais apro-

ra do Criador como uma casa-jardim; não a

fundadas para avaliar o risco climático e, por

transmitamos às gerações futuras como um

conseguinte, modificar os seus planos empre-

lugar selvagem. É com reconhecimento que

sariais. Isto é digno de louvor. Os investido-

vos abençoo e rezo a Deus Todo-Poderoso, a

res globais estão a rever as suas estratégias

fim de que conceda a cada um de vós grande

de investimento, para ter em conta as consi-

determinação e coragem, para servir a casa

derações de natureza ambiental. Começam a

comum mediante uma renovada forma de

sobressair novas abordagens das “finanças
verdes”. Tanto as decisões políticas como a

cooperação. ■

responsabilidade social das empresas e os
critérios de investimento devem ter presente
a busca do bem comum a longo prazo, para
que haja solidariedade concreta entre as gerações, evitando oportunismos e cinismos
R E VISTA COOPAVE L
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Campo Limpo

Tampas
devem ser
separadas e
devolvidas

tampas para que não se percam no caminho.
“Entregamos este ano cerca de 190 embalagens
vazias. Em outro saco, levamos as 190 tampas,
entregues no recebimento itinerante, que
aconteceu recentemente na região e encaminhou o material para a central de Piracicaba”,
explica Tiago Nalessio.
A estimativa do gerente da central do município, Rodrigo Bispo de Melo, é que entre
80% e 90% das embalagens recebidas na unidade venham com as tampas. “O ideal é receber todas, mas estamos com uma porcentagem
alta. Trabalhamos a conscientização dos agricultores, utilizando os materiais educativos do
inpEV, e procuramos facilitar para que os agricultores aumentem a devolução de tampas. No
ano passado, encaminhamos para reciclagem
um caminhão cheio. Este ano, a previsão é dobrar essa quantidade”, destaca.
Para conseguir melhorar esse resultado,
Rodrigo explica que busca ouvir os agriculto-

O inpEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens
Vazias) é quem dissemina campanhas de coleta de embalagens

res e facilitar o processo. “Hoje, adotamos o padrão de peso. As bags de tampas são pesadas
e esse número é convertido em quantidade”.

As tampas são parte essencial das em-

para superar problemas, como os indicados

importantes para garantir o transporte e o arma-

pelo coordenador regional de Operações Wei-

zenamento seguros dos produtos, e a obrigação

der Santana. “Por falta de informação, ainda

legal de o agricultor devolver as embalagens

há quem não devolva as tampas. Mas o traba-

pós-consumo nos locais indicados na nota fis-

lho permanente de conscientização tem tido

cal de compra inclui também as tampas.

resultados. No estado de São Paulo, a maioria

Os infratores podem ser responsabilizados
administrativa, civil e penalmente conforme o

nhadas em sacos separados”, completa.
Um aliado importante para dar orientação

fevereiro de 1998. Pela legislação, cabe ao produ-

sobre a importância de devolver as tampas são

tor rural, no momento de preparo da calda, fazer

os canais de distribuição. Proprietário da re-

a tríplice lavagem ou lavagem sob pressão e inu-

venda Fertiagro, em Araras (SP), Mario Apare-

tilizar as embalagens antes de devolvê-las. Nessa

cido Lussari, diz que colabora com o trabalho

hora, é preciso lembrar de entregar também as

de educação e conscientização desde a inau-

tampas, mas separadamente.

guração do seu negócio, há 15 anos. “Sempre

É o que faz o agricultor Tiago Elias Nales-

explicamos que a lei exige que se devolva a

sio, representante da quarta geração de uma

embalagem completa no posto de Araras, que

família produtora de cana-de-açúcar. Um dos

depois leva o material para a central de Pira-

proprietários do sítio Ventania, com 400 hecta-

cicaba. No começo, era mais difícil. Mas hoje a

res de plantação em Piracicaba (SP), ele conta

maioria dos agricultores da região está bem in-

um depósito, sem esquecer de guardar junto as
REV I STA CO O PAV E L

devolve corretamente, com as tampas encami-

disposto nas Leis 7.802, de 1989, e 9.605, de 12 de

que armazena suas embalagens utilizadas em

10

Essas iniciativas de incentivo são importantes

Elas são

balagens de defensivos agrícolas.

formada e faz a coisa certa”, afirma Lussari. ■

Notas
Sucessão familiar

Armazenagem

Diretores da Coopavel e do Show Rural

Profissionais que atuam na área opera-

Coopavel recepcionaram há poucos dias uma

cional e em outros setores da filial da Coopa-

comitiva de argentinos. Eles estiveram no

vel em Corbélia participaram dias atrás de

Paraná para conhecer experiências ligadas

treinamento sobre armazenagem. Os conteú-

à sucessão familiar na propriedade rural. A

dos foram repassados em encontros durante

missão foi organizada pela ACA, a Associação

quatro dias e as informações compartilhadas

de Cooperativas Argentinas, e contou com a

são consideradas importantes para melhorar

participação de jovens agricultores, técnicos,

aspectos do cotidiano da unidade. O treina-

cooperados e agrônomos.

mento foi organizado pela Unicoop em par-

O presidente do Conselho de Administra-

ceria com o Sescoop-Paraná.

ção da Coopavel, Dilvo Grolli, recepcionou o
grupo e falou sobre desafios da sucessão, que
surgem com força também no campo. Um dos
meios para mostrar aos jovens que permanecer na agricultura, sucedendo aos seus pais,
compensa é informando que o agronegócio é
responsável por grande fatia do PIB nacional
e que a propriedade rural, desde que gerida
de forma empresarial, traz bons resultados
financeiros. O cooperativismo também é um
grande aliado para a permanência das novas
gerações no campo, conforme Grolli.
A caravana esteve também na área onde

Aplicação de defensivos

anualmente ocorre o Show Rural Coopavel, a

Cerca de 35 produtores rurais participa-

terceira maior feira de transferência de no-

ram dias atrás de um treinamento sobre tec-

vas tecnologias para o agronegócio do mun-

nologia de aplicação

do. Lá, os argentinos tiveram contato com

de defensivos na fi-

o coordenador-executivo do evento, Acir

lial da Coopavel em

Inácio Palaoro. A comitiva recebeu diversas

São João. Os inscritos

informações, como sobre a realização da 31ª

tiveram

edição de 4 a 8 de fevereiro de 2019.

práticas e teóricas.

atividades

O evento foi organizado pela unidade
em parceria com a
Arysta. ■
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Avicultura

Construção/
reforma, o que
considerar?
Luis Miguel
Fülber
médico-veterinário

Grande parte dos aviários são fechados
lateralmente com cortinas. No momento da
construção ou reforma, devemos atentar
para o material utilizado para esse fechamento lateral. No mercado existem vários
tipos de cortinas, que variam em sua espessura e material. Deve-se atentar para que a

A criação de frangos de corte tem evo-

cortina seja de material laminado para maior

luído constantemente. Parte dessa evolução

refletividade de calor e maior isolamento tér-

deve-se ao melhoramento genético das aves.

mico. Além da cortina externa, há instalação

Para permitir que elas expressem todo seu

de outra cortina na área interna do aviário

potencial produtivo e, consequentemente,

em toda a sua extensão, o que proporciona a

tirarmos bons resultados, devemos propor-

criação de uma câmara de ar entre elas au-

cionar boas condições ambientais. Aviários

mentando assim o isolamento entre as áreas

de pressão negativa, por exemplo, nos per-

interna e externa do aviário.

mitem um maior controle da temperatura no
interior da instalação.

Assim como o tipo de material, o modo de
instalação também é de grande importância.

De todo o calor contido em um aviário,

Sempre que temos a junção de dois mate-

cerca de 37% é proveniente da área externa,

riais, torna-se mais difícil a vedação adequa-

15% das cortinas laterais e 22% da forração.

da e devemos então tomar alguns cuidados

Devido a isso, devemos levar em considera-

especiais. Por exemplo no local de fixação da

ção o tipo de telha que usaremos para cobrir

cortina na mureta, essa deve ser lisa e sem

os galpões. As telhas de barro e fibrocimento

protuberâncias e deve-se proporcionar ade-

(eternite) têm baixa capacidade refletiva, ou

quado transpasse permitindo assim que a

seja, absorvem grande parte do calor.

cortina se una à mureta reduzindo os pontos

Já as telhas de chapas metálicas apresen-

de entrada de ar.

tam vantagens como facilidade de instalação

Outro aspecto a ser levado em considera-

da estrutura, alta durabilidade e capacidade

ção são os locais em que a cortina fica presa

refletiva. Associar a essas chapas metálicas

aos trilhos, nas cabeceiras, casinhas e placa

algum material isolante (“telhas sanduiche”

evaporativa, por exemplo. Nesses locais são

ou Poliestireno Extrudado “XPS”) é a melhor

instalados os envelopes para melhor veda-

opção para reduzir a incidência de calor pelo

ção. Eles devem ser duplos, com comprimen-

telhado. Esse tipo de cobertura proporciona

to e pontos de fixação adequados. Os bandos

grande isolamento térmico, no entanto, o alto

superiores também são importantes e devem

custo é um inconveniente.

ter comprimento adequado além de serem
duplos e fixos até a forração, utilizando o sistema “bandô tela-forro”.
A maior parte dos barracões possui forro
de lona na parte superior para realizar a vedação dos aviários. Quando se trabalha com
pressão negativa esse forro tende a ceder e,
por isso, deve-se atentar também aos transpasses entre uma lona e outra, as distâncias
entre os arames que dão sustentação ao forro
e aos pontos de fixação desses.
É de fundamental importância sempre

Imagem mostra aviário com vedação considerada adequada
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que for construir ou reformar alguma granja

Avicultura
levar em consideração o material a ser utili-

É importante sempre pensar no custo-be-

zado e como será montado. Isso proporciona-

nefício a curto e a longo prazos. Ter adequa-

rá economia de energia e combustível (lenha,

da vedação e isolamento térmico do aviário

pellet ou gás) para aquecer o aviário em dias

permite o melhor controle da temperatura

frios, além de economizar energia e facilitar a

com menor interferência do ambiente exter-

refrigeração do aviário em dias quentes, prin-

no, resultando em melhores índices zootécni-

cipalmente quando o lote está na fase final.

Sistema bandô tela-forro: bandos
superiores são importantes e devem ter
comprimento apropriado

cos e consequente retorno financeiro. ■

Detalhe da cortina interna. Vedação e isolamento térmico facilitam
controle da temperatura com menor interferência do ambiente externo

Grande parte dos aviários são fechados lateralmente com cortinas. No momento da construção ou
reforma, devemos atentar para o material utilizado para esse fechamento lateral

calcário de conchas

www.cysy.com.br
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Tecnologias

Apetite por
inovações
Em 2060, a
inteligência
artificial vai
dominar
todas as
habilidades
humanas

Todos os segmentos da vida contemporânea são, de uma forma ou outra, impactados

desde o início da civilização, disse Martha em
evento que reuniu recentemente, em Carambeí, diretores de cooperativas do Paraná, profissionais de TI (Tecnologia da Informação) e
jornalistas para debater o presente mas principalmente o futuro que bate à porta de cada
profissional, empresa e instituição.

pela revolução tecnológica que desde o iní-

As tecnologias são aprimoradas a cada li-

cio da década de 1990 experimenta um dos

mite encontrado pelo homem. Sem a fala não

seus mais férteis e criativos períodos. Ao lado

existiria a evolução, diz Martha, afirmando

de indústrias igualmente prósperas, como a

que a escrita permitiu levar a humanidade a

automobilística e da mineração, o agronegó-

novos patamares. E tem sido assim há milha-

cio respira o que há de mais sofisticado no

res de anos. “Já provamos que somos criativos

campo das inovações. E os avanços não se li-

e inovamos, porém o desafio é desenvolver a

mitam a novas cultivares resistentes a pragas

cultura digital, discernir corretamente como

e a períodos mais longos de estiagem, mas

e com que finalidades desenvolver e utilizar

também à segmentação de itens de consumo

uma determinada inovação”. Uma das pou-

segundo o DNA de cada consumidor.

cas certezas de uma época de grandes cená-

A revolução é tão veloz e surpreenden-

rios é agregar valor para o outro. Encontrar

te que arranca declarações inimagináveis

meios de atender a uma necessidade ou de

de pessoas que construíram impérios reco-

solução de um problema do outro.

nhecidos e invejados. “Sou um dinossauro

Em um ambiente tão abrangente, antigas

apavorado”, disse recentemente o industrial

e novas tecnologias colidem. Algumas supe-

Jorge Paulo Lemann, brasileiro de melhor

ram outras já obsoletas, outras se fundem às

colocação entre os multimilionários que ocu-

anteriores e há aquelas que se aliam a fer-

pam as mais cobiçadas posições do ranking

ramentas fundamentais à essência humana.

da Forbes – publicação especializada em dis-

“Quanto maior e mais complexo o ambien-

tribuir em listas empreendedores de sucesso.

te, mais a cooperação e a colaboração são

Mas que motivos levariam Lemann, que não

imprescindíveis”, de acordo com Martha,

é nenhum jovenzinho, a temer as novidades

indicando, entretanto, que um dos grandes

da era da tecnologia?

desafios será como integrar e priorizar as

A engenheira e professora Martha Gabriel,

pessoas em um cenário com forte presença

que há mais de 20 anos faz palestras no Bra-

da tecnologia. Pesquisas indicam que até o

sil e no exterior sobre inovações, afirma que a

ano de 2060 todas as habilidades humanas

tecnologia não é neutra. Ela muda as pessoas

serão dominadas pela inteligência artificial.

mesmo que essas não façam nada, e é assim
Três ondas
Sílvia Fonseca Massruhá é diretora da
Embrapa Informática Agropecuária e uma
das pesquisadoras brasileiras mais atentas
às revoluções provenientes da tecnologia. A
agricultura moderna experimenta, de 1960
para cá, três grandes etapas decisivas em
seus resultados. A primeira se estendeu até
1990 e é conhecida por revolução verde, com
A tecnologia se torna aliada na busca pela excelência no campo
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foco na monocultura. Nos últimas 30 anos
(expira em 2020) a base são os sistemas in-

Tecnologias
tegrados com ênfase à lavoura-pecuária-flo-

logia abre enormes nichos a novos negócios

resta e a partir de então, até 2030, o percurso

e o crescimento de start-ups para o campo

será o da agricultura de base biológica (siste-

(empresas com base na inovação) já chega a

mas e pesquisas complexos, transdisciplina-

70% ao ano.

res e multifuncionalidades).
O desafio, com suporte da tecnologia, é o
produtivo por meio da mineração de dados,

Quanto maior e mais complexo o ambiente, mais a
cooperação e a colaboração são imprescindíveis

geoprocessamento, monitoramento avança-

Martha Gabriel

do e o cuidadoso uso do solo e seus recursos.

Engenheira, professora e escritora

de agregar mais valor a cada fase do processo

A Embrapa, de olho nesse novo perfil, desenvolve trabalhos em linhas como de pipeline

Três ondas da agricultura de grande

de descoberta de sequências genéticas, simu-

escala:

lação computacional, agricultura de precisão
e uso de nanotecnologias. Com a forte pressão
populacional sobre a demanda por alimentos, outros avanços deverão ser incorporados
ao agronegócio até 2050, quando a terra terá

++
++

++

1960 – Início da revolução verde e
monocultura;
1990 – Sistemas integrados – lavourapecuária-floresta;
2020 - Agricultura de base

nove bilhões de pessoas. O caminho, de acor-

biológica (sistemas e pesquisas

do com Sílvia, será o da tecnologia desruptiva

complexos, transdisciplinares e

para o agronegócio. “A principal ruptura no

multifuncionalidades).

mercado não é a tecnologia, mas sim o consumidor”, considera ela.
Sílvia Massruhá
fala sobre as
três ondas da
agricultura

Martha Gabriel acena para cenários de
grandes mudanças e novidades

Agricultura 4.0
A quarta revolução tecnológica na produ-

O trajeto é sem volta também para a apli-

ção de alimentos atende pelo nome de Agricul-

cação dos conceitos da Agricultura 4.0, que

tura 4.0. É a conexão dos trabalhos ligados ao

conduz ao uso eficiente de recursos naturais,

segmento com forte conteúdo digital. Apesar

máquinas, implementos e outros. Somente

de um número crescente de dúvidas, há alguns

com a utilização correta dessas novas ferra-

consensos entre quem estuda o fenômeno,

mentas haverá, nos próximos 12 anos, cres-

de que as tecnologias darão forte impulso

cimento de 25% na produção agropecuária

na melhoria de todo o processo de produção

brasileira. Os maiores obstáculos para chegar

de alimentos. Cresce de forma surpreende o

a essas projeções, conforme a pesquisadora

número de usuários que acessam a internet

da Embrapa, está em melhor infraestrutura

móvel no ambiente rural. Eles eram apenas

e capacitação profissional. A iniciativa priva-

4% em 2008, saltaram para 24% e em 2014 e

da, mais uma vez, faz a sua parte. A tecno-

agora estariam perto dos 35%. ■
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Artigo

O desafio de prospectar mercados
externos promissores
Sílvia Helena
Galvão de
Miranda

safra agrícola recorde em 2017 e os resultados dos acordos automotivos firmados pelo

sileira, divulgados pelo Ministério da Indús-

Brasil foram fatores que contribuíram para

tria, Comércio Exterior e Serviços, no início

que o País apresentasse uma taxa de cresci-

de maio, foram positivos para o País. No acu-

mento das exportações acima da média glo-

mulado do ano, até abril, o superávit foi de

bal. Entre os países com variação das receitas

US$ 6,1 bilhões e, apesar de inferior ao do

de exportação acima do índice da variação

mesmo período de 2017, ainda pode ser vis-

brasileira, destacam-se alguns dos mais impor-

to com otimismo. No primeiro quadrimestre

tantes parceiros comerciais nacionais - Rússia

de 2017, o desempenho havia se beneficiado

(25,8%), Vietnã (21,4%), Emirados Árabes Uni-

da safra recorde de soja e de condições mais

dos (20,4%) e Arábia Saudita (18,8%).

que não se verifica neste ano.
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agregado. O relatório da OMC ressalta que a

Os resultados da balança comercial bra-

ajustadas de oferta e demanda de açúcar, o

Choques
internos ou
externos nos
mercados das
commodities
agropecuárias
têm peso
suficiente
para afetar
os resultados
da balança
comercial total
brasileira

de produtos industrializados, de alto valor

O acompanhamento das estatísticas de
comércio, aliado a outros conhecimentos, é

De fato, choques internos ou externos nos

relevante no contexto de planejamento estra-

mercados das commodities agropecuárias têm

tégico no âmbito de uma política industrial

peso suficiente para afetar os resultados da

e do delineamento da política de relações

balança comercial total brasileira. Consideran-

internacionais. Examinando um horizonte

do-se os principais produtos agroindustriais

mais longo de evolução das exportações, por

vendidos no exterior – complexos soja e carnes,

exemplo, desde 2001, quando a China se in-

açúcar e etanol, frutas e sucos, café, papel e ce-

tegra à OMC, configurando-se em uma das

lulose, fumo, pescados, mel, leite e derivados

principais parceiras comerciais de muitos

–, o agronegócio respondeu, naquele ano, por

países centrais, notam-se elementos interes-

cerca de 33,5% da pauta nacional exportadora.

santes no desempenho brasileiro.

As estatísticas publicadas recentemente

Mesmo durante e nos períodos subse-

sinalizam otimismo. O relatório estatístico

quentes à crise financeira de 2008, agravada

da Organização Mundial do Comércio, pu-

pela crise política interna dos últimos anos,

blicado em abril, indica que as exportações

o desempenho comercial do Brasil mante-

brasileiras cresceram acima da média mun-

ve sua tendência ascendente. Nos últimos

dial em 2017: 4,7% em termos reais e 10,6%

16 anos, a taxa de crescimento das expor-

em valor monetário. Considerando-se essa

tações totais brasileiras foi de 8,6% ao ano.

mesma unidade, as vendas externas do Bra-

Por outro lado, algumas surpresas emergem

sil aumentaram, nesse mesmo ano, 17,5%,

da comparação das taxas de crescimento das

isso após registrarem cinco anos de queda.

exportações do Brasil para parceiros comer-

O mesmo relatório continua apontando qtue,

ciais tradicionais vis-à-vis outros países ou

apesar de excepcional exportador de com-

blocos destinatários que, no geral, são menos

modities agrícolas e minerais, a participação

visados pelos analistas.

brasileira no montante mundial ainda é bas-

Tomando-se o período de 2001 a 2017, as

tante baixa, em 1,23% nas exportações totais.

taxas de crescimento das exportações bra-

Essa é uma parcela pouco representativa

sileiras para os mercados tradicionais da

quando se leva em conta o papel que o Bra-

União Europeia, Estados Unidos, Japão e do

sil tem no abastecimento de alimentos, como

Mercosul foi, respectivamente, 5,2%, 4,1%,

um dos principais exportadores de carne bo-

6,3% e 8,2% ao ano. Já as taxas para merca-

vina, suína e de frango, soja, açúcar, café e

dos menos reconhecidos, alguns dos quais há

milho. No entanto, é resultado de uma per-

anos vêm evoluindo favoravelmente, foram

formance ainda muito tímida no mercado

mais elevadas. Destaca-se, ilustrativamente, o

Artigo
crescimento das exportações brasileiras para
os países da Liga Árabe, cuja taxa naquele período alcançou 11,9% ao ano e, para os membros da Comunidade Andina, 10,6% ao ano.
Evidentemente que, embora a magnitude de suas importações não seja equivalente

“Em 2017, a União Europeia respondeu por 16%
das exportações do Brasil e os EUA, por 12,3%,
enquanto os países da Liga Árabe responderam
por somente 6,2%”
Professora da Esalq/ USP
Pesquisadora da Cepea

ao tamanho atual dos mercados tradicionais
para o Brasil, ainda é preciso que as estra-

Esses países mencionados nos acordos, já

tégias futuras de governo e empresas aten-

em vigor ou sob negociação, têm sido iden-

tem-se ao melhor conhecimento desses

tificados nos diagnósticos como parceiros

mercados, à prospecção das oportunidades e

estratégicos e, como foi mencionado, muitos

ao desmantelamento de eventuais barreiras

deles apresentam taxas de crescimento como

ao comércio. Em outras palavras, em 2017, a

importadores do Brasil muitas vezes mais

União Europeia respondeu por 16% das ex-

promissoras do que as registradas nos merca-

portações do Brasil e os EUA, por 12,3%, en-

dos tradicionais. No entanto, há muito ainda

quanto os países da Liga Árabe responderam

a conhecer e prospectar sobre esses países,

por somente 6,2%.

seus hábitos alimentares, organização das

Há alguns anos, o governo brasileiro ado-

empresas, estruturas produtivas e cultura co-

ta estratégias para fomentar a inclusão de

mercial, por exemplo. Esse tipo de informa-

novas empresas no rol das exportadoras (e

ção é essencial para a definição de estratégias

importadoras), buscando facilitar os proce-

sustentáveis para manter a competitividade

dimentos e para reduzir a assimetria de in-

brasileira no mercado internacional e, prefe-

formações, aprimorando as bases de dados

rencialmente, avançando cada vez mais na

e informações, promovendo a participação

comercialização de produtos de alto valor

em feiras e missões, o fomento à participação

agregado, como os próprios equipamentos

do setor privado em feiras e missões oficiais,

de transporte, mas também em produtos de

evidenciando a preocupação com a prospec-

maior valor do agronegócio, como os cafés

ção – como o que fica claro ao se restabele-

processados e produtos de confeitaria.

cerem as figuras dos adidos agrícolas em

O foco desse artigo limitou-se às exporta-

algumas embaixadas estratégicas. Isso tudo,

ções, mas é certo que esta é uma visão unívo-

no conjunto, é sinal da preocupação nascente

ca que limita uma ampla análise estratégica

com a mudança da cultura comercial do País.

destes temas. O Brasil adquire quantidades

Em andamento registram-se os estudos

relevantes de bens com alto componente

para a ampliação do acordo Mercosul – Índia,

tecnológico, bens de capital, recursos ener-

Mercosul – Canadá, cujo interesse seria um

géticos e insumos para a agropecuária, es-

acordo de livre comércio; Mercosul-Japão,

senciais para manter a produtividade em

em estágio de discussão de estudos para lan-

setores competitivos e exportadores brasi-

çamento de um acordo comercial; Mercosul

leiros. Diante disso, é importante que a pros-

– Associação Europeia de Livre Comércio; e

pecção e a escolha dos parceiros prioritários

Mercosul-Coreia do Sul, para o qual, em julho

deve também atentar para a relação biunívo-

de 2016 foram lançadas algumas posições ne-

ca, exportação-importação de equilíbrio entre

gociadoras, e aguardam-se manifestações do

parceiros e tratar, com a devida relevância

setor privado. Essas iniciativas decorrem dos

estratégica, a necessidade de ter acesso mais

diálogos econômico-comerciais, que consti-

barato aos combustíveis, tecnologias e bens de

tuem mecanismos para examinar o interesse mútuo e a possibilidade de negociação de

consumo duráveis de qualidade superior. ■

acordos de livre comércio entre as partes.
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31ª Edição

Novas obras começam
a ganhar forma
vai ocorrer no período de 4 a 8 de fevereiro”,
ressalta ele. Equipes trabalham também na
manutenção da estrutura usada para cobrir
mais da metade das ruas que cortam a área
e para preparar terreno à construção de um
novo portal de recepção aos visitantes.
Confirmações
Enquanto novas obras começam a despertar no parque, a equipe administrativa
acelera o passo para confirmar a participação de empresas na 31ª edição. O índice das
que expuseram na anterior e querem participar da próxima é surpreendente, conforme
Acir. Segundo ele, as confirmações chegam
Equipe administrativa consegue índice de confirmação de
participantes próximo de 100%

perto dos 100%.
“Diante disso, estamos muito otimistas de
que o evento de fevereiro de 2019 vai repetir

Os preparativos para a 31ª edição do

A expectativa, conforme o coordenador-

ma. Diversos trabalhos ocorrem simultanea-

-executivo, é de que o número de expositores

mente para deixar tudo pronto na área que

se mantenha igual ao de 2018, quando 530

desde o fim da década de 1980 recepciona a
terceira maior feira de transferência de no-

pliação de conjuntos de banheiros espalhados pela área e que iniciam o preparo das

Acir Inácio Palaoro

mudas que vão decorar os imensos jardins

Coordenador-executivo do Show Rural

que tornam o ambiente ainda mais bonito e

Coopavel

Cerca de 50 pessoas estão no parque e
preparam a área que vai garantir a ampliação do estacionamento em mais dois mil
veículos, que fazem a manutenção e a am-

agradável durante a feira.
A supervisão dos trabalhos é feita por
equipe comandada pelo coordenador-executivo do Show Rural Coopavel, Acir Inácio
Palaoro. “As tarefas não param. Tudo é cuidadosamente planejado para que os prazos
sejam respeitados e tudo fique pronto antes
da abertura oficial do evento, que em 2019
REV I STA CO O PAV E L

estiveram no Show Rural Coopavel. ■

As tarefas não param. Tudo é
cuidadosamente planejado
para que os prazos sejam
respeitados e tudo fique pronto
antes da abertura oficial do
evento

vas tecnologias para o campo do mundo.
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o sucesso dos de anos anteriores”.

Show Rural Coopavel começam a ganhar for-

Cooperativismo

Orgulho de
pertencer
Um estudo recente que chegou às mãos
da OCB (Organização das Cooperativas Bra-

conta com vídeos, materiais impressos e
também desenvolvidos para mídias sociais.

sileiras) torna evidente um dos principais

Na definição do Sistema OCB, o Somos-

desafios do cooperativismo no País. Embo-

Coop é um movimento que levanta a ban-

ra a grande maioria dos entrevistados que

deira do cooperativismo no Brasil, buscando

disseram conhecer o sistema afirme que os

conectar cooperativas, cooperados e inte-

produtos das cooperativas têm qualidade e

grantes em torno de uma única causa para

preço competitivo, uma fatia ainda conside-

tornar o cooperativismo conhecido e reco-

rável informou desconhecer o que é e para

nhecido na sociedade. O projeto pretende

que serve a cooperação.

também despertar a consciência das pessoas

Com base nessas constatações, a OCB
lança uma campanha para intensificar e me-

para a importância do cooperativismo e gerar orgulho naqueles que abraçam a causa.

lhorar a comunicação entre as empresas do
setor e os públicos com quem ela direta e indiretamente se relaciona. Com suas primeiras manifestações no século 19 (a primeira
foi criada na cidade inglesa de Rochdale), as
cooperativas trabalham a partir de um sistema de união e trabalho que geram desenvol-

• O tamanho do cooperativismo

vimento econômico e social.
A campanha, que busca envolver as quase sete mil cooperativas de 13 segmentos
País afora, procura despertar orgulho e pertencimento nos cooperados. A cooperação se
mostra eficiente e rentável desde os primei-

Brasil

++
++
++
++

13,2 milhões de cooperados
6,5% da população é de cooperados
6.857 cooperativas constituídas
376 mil empregos formais

ros projetos do interior inglês. Aos poucos, o
movimento cresceu e alcança hoje boa parte
do mundo. No Brasil, a primeira cooperativa
foi criada em 1902 em Nova Petrópolis, na
serra gaúcha, e a partir da década de 1960
redefiniu a configuração econômica do Oeste do Paraná, onde estão algumas das maiores cooperativas agropecuárias brasileiras.

Mundo

++
++
++
++
++

1,2 bilhão de cooperados
250 milhões de empregos gerados
2,6 milhões de cooperativas
105 países têm cooperativas
Se fosse um país, cooperativismo seria a
9ª economia mundial

• SomosCoop
A mensagem que a campanha da OCB
passa e que a Coopavel também vai disseminar é a da valorização de todos que, de uma
forma ou outra, dão sua parcela de empenho, talento e perseverança para o contínuo
fortalecimento da cooperação. O SomosCoop
R E VISTA COOPAVE L
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Milho e Soja

O rally da produtividade
Cerca de 400
pessoas ouviram
sobre os cenários
da soja, milho e
trigo na etapa de
Cascavel

Mais de 400 pessoas, entre agricultores,

ties. O cenário é apresentado pelo especialista

técnicos e representantes de empresas do

André Debastiani, do Grupo Agroconsult Con-

agronegócio e de instituições financeiras,

sultorias e Projetos. Nesta edição, 12 equipes

participaram dias atrás da etapa de Cascavel

técnicas percorrem 11 estados – Mato Grosso,

do Rally da Safra 2018. O encontro foi desen-

Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais,

volvido na Associação Atlética Coopavel e

Tocantins, Distrito Federal, Santa Catarina,

oficialmente aberto pelo presidente da coo-

São Paulo, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia.

perativa, Dilvo Grolli, que destacou a impor-

em duas etapas. Na primeira, equipes per-

Temos, com essas informações,
uma fotografia da safra.
Além disso, no contato com
produtores, visitas a fazendas
e encontros com grupos de
agricultores e técnicos, criase um filme do que ocorreu
durante todas as fases da
cultura

correm, de janeiro a março, áreas de maior

André Debastiani

produção de soja e milho para averiguar as

Diretor da Agroconsult

tância do projeto para aferir e para balizar
mercados dos mais expressivos para o agronegócio brasileiro.
O Rally da Safra é desenvolvido desde
2004 e nesses 15 anos já percorreu mais de
770 mil quilômetros, teve contato direto com
29 mil agricultores e avaliou 15 mil lavouras
de soja e milho. O projeto ocorre anualmente

condições das lavouras e da colheita.
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Depois, geralmente no meio do ano, uma

São mais de 200 pessoas envolvidas em

nova etapa ocorre para manter contatos com

cada uma das edições mais recentes do proje-

produtores e repassar informações tabuladas,

to. O trabalho consiste, entre outros aspectos,

além da apresentação de uma leitura sobre

na avaliação da população de cada cultura,

a atualidade e sobre as perspectivas para o

de como está o desenvolvimento das plantas,

mercado brasileiro e mundial de commodi-

peso, umidade, incidência de pragas e doen-

Milho e Soja
ças. “Temos, com essas informações, uma fotografia da safra. Além disso, no contato com
produtores, visitas a fazendas e encontros
com grupos de agricultores e técnicos, cria-se
um filme do que ocorreu durante todas as fases da cultura, do preparo do solo à colheita”.
Em 15 anos, o Rally da Safra construiu um
banco de informações valioso principalmente sobre duas das commodities fundamentais
para a economia.
Na edição de 2018, as 12 equipes percorrem
juntas mais de 95 mil quilômetros pelos princi-

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, e Andre Debastiani, do
grupo Agroconsult

pais estados de produção de grãos do País. André
informou que, diante do que ocorre no mundo

Cascavel figura no roteiro do Rally da Sa-

e também quanto às incertezas políticas nacio-

fra por vários motivos, mas principalmente

nais e as consequências da greve dos caminho-

por estar no centro de uma das principais

neiros, há movimentos no mercado de grãos.

regiões produtoras de grãos do País e por

Um deles está conectado à forte valorização do

abrigar, há 30 anos, o Show Rural Coopavel,

dólar. André apresentou ainda informações

um dos maiores eventos do mundo na trans-

atuais sobre o desempenho das áreas dedicadas à soja e ao milho, além do Brasil, na Ar-

ferência de tecnologias para o campo. ■

gentina e nos Estados Unidos.

O milho, uma das principais commodities
do mundo, é estudado com atenção
também por aqui
Na edição deste ano, 12 equipes
percorreram 95 mil quilômetros para
juntar informações

O Rally da Safra
15
ANOS
• 770 mil quilômetros percorridos
• 29 mil agricultores contatados
• 15 mil lavouras avaliadas

EDIÇÃO
2018
Desde que foi criado, o projeto já avaliou
mais de 15 mil lavouras em vários estados

• 12 equipes
• 11 estados
• 95 mil quilômetros percorridos
R E VISTA COOPAVE L
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Memórias

Um espaço para
relembrar
Velhas máquinas fotográficas, filmado-

em breve antigas fotografias vão se juntar a

ras, aparelhos de telefone e fax e equipa-

elas, dispostas em painéis que já começam a

mentos que durante anos foram usados em

ser montados. Entre um treinamento e outro,

testes de laboratório reconstroem alguns dos

quem frequenta a Unicoop tira alguns minu-

capítulos dos 47 anos da trajetória da Coo-

tos para ver as peças, que no futuro deverão

pavel. Cerca de 35 peças compõem o acervo

estar identificadas. “Essa é uma atitude sim-

que pode se tornar o embrião de um futuro

ples, mas de enorme apelo, porque faz com

museu que recomponha passos da jornada

que principalmente quem têm algum tipo de

de uma das mais conhecidas cooperativas

vínculo ou relação com a Coopavel lembre de

agropecuárias do Paraná e do Brasil.

algumas passagens interessantes”, diz o coor-

Peças antigas e materiais sem uso, muitos

denador da Unicoop, Antonio Augusto Putini.

guardados há anos nas filiais, são resgatados,
limpos e expostos no hall da Unicoop (Universidade Coopavel), na área industrial em
Cascavel. “Fizemos a solicitação e tivemos algumas respostas. Os itens recebidos mostram
o potencial de, aos poucos, montar uma exposição permanente que preserve a história da
empresa”, diz a agente de desenvolvimento
organizacional Mirella Gomes, que decidiu
“garimpar” para ajudar a preservar a memória da cooperativa.
Uma das peças que mais chamam a atenção é uma antiga máquina de calcular. As
operações matemáticas eram realizadas a
partir do acionamento de alguns comandos

As peças são colocadas em prateleiras fixadas nas
paredes do saguão da Unicoop

e com o girar de uma manivela. Alguns dos
itens têm 30, 35 anos, mas Mirella sabe que
podem existir verdadeiras relíquias empoei-

Mesmo continuamente conectado ao ins-

radas pelos cantos de antigos armazéns e

tante, o homem criou elementos que o ligam

unidades da Coopavel. “A empresa cresceu

ao passado. Por isso, objetos, fotografias e

muito a partir dos anos de 1970, se moder-

recortes de jornal provocam sentimentos tão

nizou constantemente e diversos equipa-

particulares em seus expectadores. “É como

mentos acabaram aposentados. Agora, com

se fossem um convite para uma viagem no

um pouco de atenção e cuidado, alguns deles

tempo sem sair do lugar. Deixando apenas,

podem voltar à luz e exibir o melhor da sua

por meio da visualização e do toque, que a

forma”.

mente se encarregue de lhe transportar a um

A coleta dos itens começou há cerca de

determinado momento que foi importante

um ano e a montagem da mostra tem apenas

para ele ou para pessoas com as quais convi-

dois meses. As peças estão acondicionadas

veu”, ilustra Putini.

em prateleiras unidas à parede do saguão e
22
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Viagem

Memórias
Laços fortes
A construção de uma cooperativa envolve
um forte senso de compartilhamento entre
as pessoas. Elas comungam de ideais, projetos e almejam uma vida melhor para si e para
as suas famílias. E poder relembrar essa trajetória, por meio de uma simples exposição
com peças antigas, contribui para ampliar e
tonificar laços. Para que a possibilidade de
criação de um futuro museu aconteça, além
das unidades, cooperados também podem

Balanças que eram bastante comuns e usadas há poucas
décadas

participar com a doação de antigas peças que
ajudaram a compor a sua história na atividade rural e a sua relação com a cooperativa. ■

Equipamentos ajudam a compor uma história fascinante

nas
Relógio de 1815 que acaba de ser doado por
um terceiro ao projeto

Retroprojetores, aparelhos de fax,
calculadoras e itens de laboratório

Mostra também conta com TVs de tubo e seladoras

Mirella mostra uma antiga filmadora utilizada durante anos
pela cooperativa

R E VISTA COOPAVE L
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Aperfeiçoamento

De olho no mercado
e nas tendências

Agrônomos durante um dos recentes encontros da
capacitação, na Unicoop

Gerentes têm acesso a conteúdos importantes, como
de gestão estratégica

Garantir acesso ao que há de mais moder-

carga é de cinco horas por módulo. Os mes-

no e pertinente ao setor contribui para manter

mos conteúdos são oferecidos aos dois públi-

a equipe sempre atenta aos movimentos do

cos, porém em encontros alternados.

mercado, tanto aos desafios quanto às opor-

Putini observa que, com as novas tecnolo-

tunidades. É com essa visão que a Coopavel,

gias e conhecimentos disponíveis, o mercado,

por meio da Unicoop, envolve seu quadro de

os negócios e as relações interpessoais estão

gerentes e de agrônomos em uma capacita-

muito mais dinâmicas. Por isso, a qualifica-

ção especialmente preparada e oferecida em

ção facilita no acompanhamento de tendên-

parceria com o Sescoop (Serviço Nacional de

cias e na introdução de novas ferramentas

Aprendizagem do Cooperativismo).

no dia a dia da equipe. “E a finalidade maior,

A agenda de encontros mensal foi iniciada

de todo projeto pedagógico-profissional, é de

em abril e vai se estender até novembro. A cada

atender ainda melhor o cooperado”, confor-

nova aula, gerentes e agrônomos recebem conteúdos que, além de aprimorar o seu dia a dia
na função, levam a avanços no desenvolvimento de suas atribuições e responsabilidades, informa o coordenador da Universidade
Coopavel, Antonio Augusto Putini.
No encontro mais recente, no fim de junho, os participantes tiveram acesso a informações sobre Gestão estratégica (gerentes),
com Osvaldo Mesquita Júnior, e sobre Tecnologia da Informação para o Agronegócio
(agrônomos), com Luiz Cláudio Sampaio. A
24
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me o coordenador da Unicoop. ■

Qualidade Total

O senso de utilização
A partir desta edição, a Revista Coopavel
trará informações simples e práticas para que o
cooperado possa adotar conceitos da qualidade
total na sua propriedade. Criado no pós-guerra
pelos japoneses, o 5S permite mudanças culturais intensas que contagiam toda a família e
melhoram os resultados da casa, da propriedade ou do negócio. Nesta edição, as informações são sobre Seiri, o senso de utilização.
A qualidade total começa com a qualidade de vida, o crescimento humano. Portanto, o

(vassouras, rodos, caixas, revistas e

++
++
++
++
++
++
++
++

garrafas);
Zelar pela caixa de medicamentos;
Evitar os desperdícios;
Fazer uso correto do telefone;
Lembrar-se das datas comemorativas;
Manter bom relacionamento com os
vizinhos;
Participar das reuniões de condomínio;
Evitar guardar bijuterias quebradas;
Manter em casa apenas o necessário.

importante é mudar a maneira de pensar, de
reagir, de se comunicar e participar, fazendo

Recomendações

bem feito e sempre o trabalho. É preciso colocar amor, carinho e entusiasmo em tudo que

Medidas preventivas – O que fazer para

se faz. Qualidade é uma contínua melhoria, é

controlar insetos?

fazer ótimo procurando o excelente.
A qualidade começa com a gente. Ela não
acontece, se constrói. É uma integração entre

++
++

Manter alimentos guardados em
recipientes fechados;
Conservar armários e despesas fechados,

todas as pessoas da família. Qualidade é espíri-

sem resíduos de alimentos, e fazer

to de equipe. É agir com entusiasmo, com vibra-

verificações periódicas em frestas e

ção, tendo atitude mental positiva, disciplina e

cantos;

perseverança no trabalho. É participar com

++

Remover e não permitir que sejam

sugestões e ações práticas, dando exemplos

amontoados madeira, caixas de papelão,

e fazendo. Qualidade de vida é viver, viver

isopor e lixo em locais não apropriados;

bem o presente, valorizando o que se tem,
com vontade, inteligência e criatividade.
O conceito de utilização é manter na resi-

++
++

Não acumular objetos inúteis em porões,
sótãos ou garagens;
Manter caixas de gorduras e galerias

dência somente aquilo que realmente for útil

de esgoto bem vedadas, sem qualquer

e indispensável. Esse senso contribui para me-

abertura que facilite a saída ou entrada

lhorar o ambiente familiar, facilitando o de-

de baratas, e fazer periodicamente sua

senvolvimento dos serviços e criando esforços

limpeza;

para novas opções de conforto e de bem-estar.

++

Como fazer?

++

++
++

quebradas, xícaras, talheres);
Desfazer-se de móveis e eletrodomésticos
sem conserto (sofás, vídeos, TV, cadeiras,

++
++

rádios);
Separar roupas e calçados inúteis;
Eliminar objetos sem serventia

cozinhas e áreas de serviços;
Remover periodicamente pisos falsos
para não permitir o acúmulo de material

Retirar da cozinha objetos danificados
e desnecessários (panelas, facas

Colocar tampas nos ralos de banheiros,

++
++
++

que sirva de alojamento aos insetos;
Vedar tetos rebaixados de modo a evitar
a penetração de insetos;
Limpar periodicamente a parte posterior
de quadros e painéis;
Limpar a caixa d´água periodicamente.

■
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Pecuária

Gustavo Grolli
médico-veterinário

Estratégias para a
valorização do bezerro
No sistema de produção de cria em gado

Com a suplementação correta e adequa-

de corte, o principal objetivo é produzir a

da dos bezerros, conforme orientação de um

maior quantidade de bezerros por um re-

técnico, colhemos inúmeros benefícios com

banho de vacas ao ano. Assim, dois indica-

essa estratégia. Os principais são:

tivos garantem a eficiência no processo de
criação, são eles: taxa de desmama x peso de
bezerros desmamados por vaca/ano. Quanto
mais pesado desmamar esse bezerro, menor
será seu tempo para abate e maior seu valor
de venda em função da redução de custo e
permanência na propriedade de quem realiza a recria e engorda desses animais.
Para atingirmos bons resultados nesses
quesitos, pecuaristas e técnicos devem influenciar na produção para que vacas e be-

Para a cria:

++
++
++
++
++
++
++

zerros atinjam o máximo potencial genético,

Aumento do ganho de peso diário;
Diminuição na dependência da criavaca;
Diminuição do estresse na desmama;
Melhora no rendimento na recriaengorda;
Melhoria da adaptação no confinamento;
Melhora no temperamento;
Maior valorização do bezerro na
desmama.

lembrando sempre que a pecuária de cria
necessita de cuidados nutricionais que favorecem a eficiência do sistema. A produção de
leite nas vacas de corte é um fator importan-

Para a vaca:

++
++

te na pecuária de cria, influenciada pela genética das fêmeas, quantidade/qualidade da
pastagem e suplementação utilizada. É pelo

Melhora ECC (escore condição corporal);
Melhora nas taxas de prenhez em IATF
(Inseminação Artificial em Tempo Fixo)

++

ou monta natural;
Aumento significativo na prenhez das

leite que ocorre a maior ingestão de nutrien-

primíparas (vacas primeira-cria) dentro

tes no início da vida do bezerro.

da mesma estação.

À medida que o bezerro cresce, o nível
de produção de leite das vacas cai, ocorren-

26

do déficit de energia até a desmama do mes-

O fornecimento de ração aos bezerros pré-

mo. Nesse momento ocorre a suplementação

-desmama é funcional, estimulando desenvol-

dos bezerros sem retirá-los das mães em um

vimento do rúmen e incentivando o bezerro

cercado privativo com cochos ao qual só o

a procurar alimentos que não seja o leite ma-

bezerro tem acesso, chamado creep-feeding.

terno. Para obtermos os resultados descritos

Idade (meses)

Necessidade Total
(Mcal ED/dia)

Suprida Leite
(%)

1

3,28

100%

2

5,12

70%

1,54

3

6,93

63%

2,56

4

8,08

44%

4,52

5

8,98

36%

5,75

6

11,86

27%

8,66

Fonte: Silva, 2000.
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Suplementação:

Déficit
(Mcal ED/dia)

anteriormente, a indicação é utilizar uma ração específica para bezerros com aproximadamente 22% de proteína bruta e 70% a 74%
NDT (Nutrientes Digestivos Totais).
Deve-se fornecer à vontade a partir de 45
a 60 dias de vida até a desmama dos mesmos.
Caso necessário, preservando os resultados
econômicos da atividade, limita-se o consumo em 0,8% peso vivo do bezerro em ração
nos dois meses que antecedem a desmama.

Pecuária
Em trabalhos realizados pelo departamento
técnico da cooperativa, a média de consumo
com ração no período por animais 1-2 sangue
angus foi de 750 gramas-bezerro-dia, com incremento de peso na desmama de 21 quilos
a 36 quilos em relação aos lotes não suplementados.
Instalação:
A estrutura do creep feeding deve ser feita de forma que somente o bezerro consiga
ter acesso aos cochos, e também ser o mais
próximo do cocho de mineral das vacas. É

pastagem, genética dos animais, sanidade e

importante que a estrutura em conjunta seja

manejo eficiente. A cooperativa disponibiliza

também próxima do bebedouro das vacas,

suporte técnico com todo portfólio de produ-

para que diariamente os bezerros acessem o

tos, com rações 22% específica para o creep

cercado de creep e consumam a ração.

altamente palatável e digestível, garantindo

A sugestão de modelo é fazer uma estrutura resistente livre de chuva com uma área de
cercado de 1,5 metro quadrado por bezerro

À medida que o
bezerro cresce,
o nível de
produção de leite
das vacas cai

assim o sucesso desse programa na pecuária
de cria. ■

deixando espaço de 3 metros entre o cocho e
a cerca para circulação dos animais. O acesso
dos bezerros deve ser de no máximo 1,2 metro de altura para que as vacas não consigam
acessar o cercado. É recomendado também
espaçamento de cocho com comprimento de
15 centímetros a 20 centímetros por bezerro alimentação em conjunta dos dois lados.
Devemos sempre ter atenção que o resultado econômico dessa estratégia será dependente de vários fatores, entre eles qualidade
da ração fornecida, quantidade/qualidade da

Estrutura para 105 bezerros

Estrutura do creep feeding deve ser feita de forma que somente o
bezerro consiga ter acesso aos cochos

Armazenamento
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27

Suinocultura

Gustavo Bernart
médico-veterinário

Manejo de inverno a
leitões recém-alojados
Nas épocas mais frias do ano, esquecemos
um pouco da temperatura para os animais
mais jovens. O ambiente tem efeito direto sobre
o gasto de energia e o consumo voluntário dos
leitões e, consequentemente, na performance
produtiva dos animais. Quando o animal está
em equilíbrio térmico com o ambiente ao seu
redor, diz-se que o ambiente é confortável.
Condições de ambientes inadequadas afetam
consideravelmente a produção. Com temperatura ambiente muito baixa, inferior às
temperaturas de conforto, o crescimento dos
animais torna-se lento e, com a diminuição
das temperaturas, a eficiência da conversão
alimentar é reduzida, MANGOLD, 1967.
Temperaturas baixas levam à redução
em até 20% no ganho de peso diário devido
ao leitão ingerir a ração para manutenção e
aquecimento corporal.

Ganho de peso, de proteína e de gordura a diferentes temperaturas
ambientais
32 a 26 ºC

28 a 22 ºC

24 a 18 ºC

Ganho g/dia

352,0 a

356,0 a

303, 0 b

Proteína

58,3 a

57,1 a

51,2 b

Gordura

26,2 a

25,2 a

18,9 b

Médias de letras diferentes, diferem estatisticamente (P0.05) - Fonte
Le Dividich, J. e Noblet, J., 1982
A temperatura ideal para leitões da primeira semana até a quarta semana varia de
28° a 22°, dependendo a condição de estrutura, peso do animal alojado, idade.
Veja nas fotos a condição de uma estrutura de granja com lâmina de água, a qual diminui drasticamente a temperatura corporal
do leitão.
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* Leitões se amontoam para manter
aquecidos e canaleta com entrada de
ar, a qual poderá manter fechada para
melhorar o aquecimento dentro do
barracão.

Suinocultura
A solução para minimizar essa perda
produtiva é simples e barata. A instalação de
abafadores é uma forma prática que ajuda
no aquecimento e diminui a perda.
INSTALAÇÃO DE ABAFADORES

++
++
++

Materiais: pano de cortina ou lona
plástica
Modo de instalação: fixo ou móvel
Área de cobertura na baia: 1,5 metro

Benefícios

++
++
++
++
++
++
++
++

Diminuição da variação da temperatura;
Diminuição do estresse dos animais;
Diminuição da mortalidade;
Diminuição de doenças;
Aumento de ganho de peso;
Redução do gasto de medicamento;
Diminuição de mão de obra;
Aumento da renda do lote.

Em caso de dúvidas, favor pedir
orientações ao departamento
técnico da Coopavel

R E VISTA COOPAVE L
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Agro

• Satélite

movimentação mais intensa do trânsito de

O secretário-executivo do Ministério da

pets em julho, no período de férias. O risco não

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eu-

ocorre com cães e gatos, mas com papagaios,

mar Novacki, recebeu dias atrás o chefe-geral

periquitos, canários e calopsitas. São doenças

da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda

como a influenza aviária ou Newcastle que

e o major-brigadeiro Jefson Borges, chefe da

podem afetar esses animais, explica a médica

Área de Planejamentos Operacionais do Esta-

veterinária Fernanda Ferreira e Castro. E que

do-Maior da Aeronáutica. Eles trataram de pos-

podem, segundo ela, trazer riscos para a pro-

sível parceria na construção de satélite ótico

dução avícola nacional. “É um risco sanitário

para atender necessidades militares e civis. O

real o retorno desses animais para o territó-

satélite deve servir para a Embrapa ampliar o

rio brasileiro”.

monitoramento das áreas utilizadas pela agropecuária no País. O projeto do chamado satélite

• Vazio sanitário

Carponis-1 dará ao País o primeiro satélite de

Com objetivo de controlar a incidência da

sensoriamento remoto de alta resolução es-

ferrugem asiática em lavouras paranaenses é

pacial brasileiro. A expectativa é de que seja

realizada campanha para orientar os produto-

colocado em órbita em 2021. O satélite faz

res sobre o vazio sanitário, período em que é

parte de uma das constelações do Programa

necessário manter as áreas sem plantas vivas

Estratégico de Sistemas Espaciais que integra

de soja, para reduzir a sobrevivência do fungo

o Programa Espacial Brasileiro e deve inte-

Phakopsora pachyrhizi, causador da doença.

grar as metas estratégicas para a inovação

No Paraná, o vazio sanitário foi iniciado em

da Embrapa, segundo seu diretor científico

10 de junho e segue até 10 de setembro. A ini-

Celso Moretti.

ciativa é da Agência de Defesa Agropecuária
do Paraná, Secretaria de Estado da Agricultura

• Dez milhões de sacas
O estoque privado de café no País é de 9,8

e do Abastecimento, Emater, Sistemas Faep e
Ocepar.

milhões de sacas, dessas 8,9 milhões de café
arábica e outras 868 mil sacas de conilon. Os

• Ferrugem asiática

números podem ser encontrados no Levanta-

O que é? Principal doença da soja, cau-

mento de Estoques Privados de Café divulgado

sada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi que

pela Companhia Nacional de Abastecimento. A

está presente em todas as regiões produtoras

quantidade informada pelos armazenadores

do Brasil.

do produto é 0,4% menor do que a registrada

O que causa? O principal dano é a desfo-

no estudo realizado em 2017. De acordo com o

lha precoce que prejudica a formação e en-

levantamento, a região Sudeste é responsável

chimento dos grãos, reduzindo severamente

por 94,1% do estoque total do produto no País,

a produtividade da soja.

com destaque aos estados de Minas Gerais, Es-

Quais as ações preventivas? Vazio sanitá-

pírito Santo, maiores produtores de arábica e

rio: período de 90 dias com ausência total de

conilon, e São Paulo.

plantas vivas de soja a campo reduz o inóculo
do fungo durante a entressafra.

• Trânsito de pets

ríodo de semeadura de 10 de setembro a 31 de

animais de estimação correm o risco de trazer

dezembro. Diminuir a incidência da doença no

doenças capazes de contaminar o plantel bra-

início e durante o ciclo da cultura e reduzir o

sileiro. O alerta é da Coordenação de Trânsito
e Quarentena Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, atenta à
30
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Calendarização do plantio: respeitar o pe-

Viajantes que vão ao exterior com seus

número de aplicações de fungicidas. ■

Dia C

Um gesto de generosidade

Uma grande festa marcou a entrega dos donativos à entidade
Jovens cooperativistas, colaboradores e

Atualmente, a entidade que é referência

associados da Coopavel se somaram às ati-

em sua área de atuação atende 240 pacientes/

vidades mundiais do Dia C, do Cooperativis-

alunos de 68 municípios. A entidade funcio-

mo, em junho. Eles participaram da coleta,

na na rua Hélio Richard, 1790, no bairro Can-

triagem e entrega de donativos a pessoas

celli. O horário de atendimento é das 7h30

atendidas por uma instituição filantrópica

às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Outras infor-

de Cascavel, a Apofilab (Associação de Porta-

mações podem ser conseguidas pelo telefone

dores de Fissura Lábio-Palatal de Cascavel).

(45) 3326-7986, com Sonia. “Todos que quise-

A campanha conseguiu boa quantidade
de roupas, alimentos e produtos de higiene
e limpeza. As doações foram entregues à di-

rem podem se somar à causa da Apofilab”,
afirma a direção da associação.

■

reção, a crianças e a pais da instituição no
dia 30 de junho. “É muito bom poder ajudar,
porque gestos assim demonstram a grandeza
e o alcance de poder estender a mão e tornar a vida do outro um pouco melhor”, diz
a agente de desenvolvimento organizacional
da Unicoop (Universidade Coopavel), Mirella
Gomes. A entrega dos donativos marcou uma
grande confraternização entre doadores, diretores e pessoas atendidas pela instituição.
A Apofilab foi oficialmente criada em 19 de
outubro de 1991 por um grupo de pais com a
finalidade de atender necessidades emergenciais de reabilitação de seus filhos, que nasceram com má formação craniofacial.

Colaboradores, jovens cooperativistas e cooperados da Coopavel
participaram do Dia C
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Balancete
RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31/05/2018
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 (R$)

1.0.0.00.0 ATIVO CIRCULANTE E REAL. A LONGO PRAZO
1.1.0.00.0 DISPONIBILIDADE

192.078.037,92
5.013.712,08

110 - Disponibilidade
1.2.2.00.0 APLICAÇÕES INTERFINANC.DE LIQUIDEZ

4.0.0.00.0 PASSIVO CIRCULANTE/EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
4.1.0.00.0

DEPÓSITOS

98.872.133,92
20.382.016,67

10.235.739,2

414 - Depósitos a Prazo

78.490.117,25

1.1.3.00.0 TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

58.349.049,34
58.349.049,34

4.1.5.00.0 RELAÇÕES INTERDEPENDENCIAS

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

161 - Operações de Crédito Setor Privado

128.168.439,46

470 - Caixa Economica Federal

169 - Operações de Crédito em Liquidação

-12.318.900,98

472 - Outras Instituições

702.877,79

546.268,76

451 - Recursos em Trânsito de Terceiros

115.849.538,48

1.1.8.00.0 OUTROS CRÉDITOS

123.986.645,18

411 - Depósitos a Vista

10.235.739,2

1.1.6.00.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALORES (R$)

5.013.712,08

122 - Aplic. Depositos Interfinanc.

131 - Carteira Própria

CÓDIGO / DISCRIMINAÇÃO

4.1.9.00.0 OUTRAS OBRIGAÇÕES

546.268,76
16.812.184,88
848.649,51
4.134.931,74
11.828.603,63
7.756.057,62

180 - Diversos

702.877,79

491 - Adicional de Proagro

1.1.9.00.0 OUTROS VALORES E BENS

1.927.121,03

493 - Sociais e Estatutárias

3.213.996,43

1.927.121,03

494 - Fiscais e Previdenciárias

2.656.648,48

503 - Diversas

2.656.648,48

194 - Outros Valores e Bens
1.1.0.00.0 PERMANENTE

197.397,35

1.3.2.00.0 IMOBILIZADO DE USO

197.397,35

6.1.0.00.0 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

324 - Outras Imobilizações de Uso

540.520,21

611 - Capital Social

329 - (Depreciações Acumuladas)

-343.122,86

611 - (-) Capital a realizar
615 - Fundo de Reserva
7.0.0.00.0 CONTAS DE RESULTADO

TOTAL DO ATIVO

–

64.256.117,53
26.141.433
-3.150
38.117.834,53
4.032.672,56

7.1.0.00.0 Receitas Operacionais

13.664.880,75

8.1.0.00.0 Despesas Operacionais

-9.632.208,19

192.275.435,27 TOTAL DO PASSIVO

192.275.435,27

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 maio de 2018.

DILVO GROLLI
Diretor Presidente
CPF: 153.229.129-91
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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

Receitas

Porco assado
à chinesa

INGREDIENTES

INGREDIENTES

Sarsmis / Shutterstock.com

MSPhotographic / Shutterstock.com

Frango assado com
limão e tomilho

++
++
++
++
++
++
++
++

1 frango Coopavel inteiro
1 cebola média
2 dentes de alho
3 limões
Tomilho a gosto
Sal e pimenta do reino a gosto
35g de manteiga
20 batatas pequenas (tipo bolinha ou aperitivos)

++
++
++
++
++
++
++
++

1 peça (1,8kg) de lombo de porco Coopavel com osso
para assar
3/4 xícara (180 ml) de molho de soja
1/2 xícara (120 ml) de xerez seco
5 colheres (sopa) de mel
2 dentes de alho picados
1/2 colher (chá) de gengibre em pó
1 colher (sopa) maisena
1 colher (sopa) de água

MODO DE PREPARO
Preaqueça o forno a 200ºC. Enquanto isso, tempere o
frango com sal e pimenta do reino e coloque-o em uma
assadeira ou travessa que possa ir ao forno.
Passe manteiga por cima da pele do frango e salpique
com bastante tomilho.

Para marinar, espete os lados mais carnudos com um garfo.
Depois, coloque a carne em um saco plástico grande. Em uma tigela média, junte o molho de soja, o xerez, o mel, o alho e o gengibre.
Misture bem os ingredientes e despeje-os para dentro do saco

Fatie dois limões em rodelas finas e distribua-as por

onde se encontra a carne. Retire todo o ar do saco e amarre-o

toda a extensão do frango (ou onde desejar). Corte a cebo-

com firmeza. Leve-o à geladeira por oito horas, no mínimo, ou

la grosseiramente em gomos e espalhe em volta do frango.

por uma noite, virando-o de vez em quando.

Esmague os dentes de alho e espalhe também por

Preaqueça o forno a 160ºC.

cima do frango. Acrescente mais tomilho se desejar. Por

Retire a carne de porco e a marinada da geladeira. Reserve

fim, coloque pequenos pedaços de manteiga sobre todo

a marinada. Coloque a carne em uma forma refratária de 23 x

o frango e em torno dele. Leve ao forno e deixe assar por

33 cm. Asse-a no forno preaquecido por 1 hora. Pincele-a com

uma hora a uma hora e 15 minutos.

a marinada reservada. Depois, cubra-a com papel-alumínio.

Regue o frango com seu próprio caldo a cada 15 minutos durante o cozimento. Quando faltarem ainda 30 minutos para retirar o frango do forno, adicione as batatinhas
em torno da carne.
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MODO DE PREPARO

Volte a assá-la por mais 1 ½ hora (ou até a temperatura interna
chegar a 70ºC), pincelando-a diversas vezes com a marinada.
Retire a carne do forno e deixe-a descansar por 15 minutos.
Junte a gordura do assado, que se encontra na forma refratá-

Faltando dez minutos para desligar o forno, esfregue

ria, com a marinada restante. Em uma tigela pequena, junte a

o terceiro limão sobre o frango e deixe assar até o cozi-

maisena com a água fria, mexendo bem. Adicione essa mistura

mento total. Sirva o frango ainda quente, com algumas

à marinada. Ferva essa nova mistura por 4 a 5 minutos ou, então,

batatinhas e arroz branco.

até engrossar. Sirva-a com o lombo de porco assado.
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RICA EM
VITAMINAS
POTÁSSIO

Os cortes suínos são também uma opção
muito interessante para quem está em
dieta. Como cerca de 70% da gordura
suína está localizada na capa de gordura,
também chamado de toucinho, prefira
preparos sem a gordura ou a pele. Assim,
a carne suína apresenta baixos teores de
gordura e é, inclusive, um aliado para
dietas de emagrecimento.
E, convenhamos, né... é muito saboroso!

PROTEÍNAS
ZINCO
E FERRO

ANTES QUE AS DOENÇAS APAREÇAM,
ANTES DO PREJUÍZO,
ANTES QUE SEJA TARDE.

ANTES
DE TUDO,
ELATUS
SEMPRE.
Acesse:
www.antesdetudo.com.br
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