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Boas práticas para 
preservar um bem 
inestimável
A conservação de solos é a base 

de um negócio que movimenta 

cifras bilionárias. Sem o uso de 

técnicas corretas, os índices de 

produtividade não seriam tão 

altos e o agronegócio não seria 

nem sombra do que é. Atenta 

a isso, a Coopavel preserva um 

patrimônio indispensável para 

esta e às próximas gerações.

Saiba mais sobre 

o senso de limpeza

Entidades pedem 

fortalecimento de centro de pesquisa

Coopavel tem avicultor 

destaque do Quem é quem
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PALAVRA DO PRESIDENTE

O Brasil, no período de 1965 a 1975, 
cresceu em média 10% ao ano. No entan-
to, a partir de 1980, a taxa média anual 
desabou para 2,5%, e nos últimos anos, 
de 2012 a 2018, o crescimento do PIB 
brasileiro foi zero.

O nível educacional dos trabalhado-
res e gestores, a falta de capital para 
máquinas e equipamentos e a inexistên-
cia de infraestrutura são os principais 
fatores que afetam a eficiência geral da 
economia. Por isso, a produtividade bra-
sileira é inferior à de países desenvol-
vidos e em desenvolvimento. Essa baixa 
eficiência também está ligada ao exces-
so de burocracia, entraves para adoção 
de novas tecnologias, complexidade de 
tributações, instabilidade na economia, 
alto custo do capital e a falta de refor-
mas trabalhista e previdenciária.

Quando comparamos a carga tributá-
ria média do Brasil, que hoje é 36%, com 
a de outros países desenvolvidos, que é 
20%, entendemos porque as empresas 
brasileiras não têm disponibilidade em 

investimentos. O governo, mesmo com 
uma altíssima arrecadação, tem exces-
so de burocracia e baixa eficiência em  
suas instituições, como nas áreas de saú-
de, segurança e educação.

Outro fator que não podemos esque-
cer é a falta de planejamento e a corrup-
ção no governo. Um exemplo disso é a 
Refinaria Abreu e Lima, da Petrobras, 
em Pernambuco. Seu custo inicial era 
US$ 2 bilhões, já foram destinados US$ 
20 bilhões e não se sabe ainda qual será 
o custo final da obra. Quando as dispu-
tas são viciadas, vencem os dispostos a
participar dos esquemas de corrupção.

O momento brasileiro é oportuno 
para rupturas e para promover mudan-
ças. O ano de 2018 traz para nós brasilei-
ros a oportunidade de escrever um novo 
capítulo na história do País. Somos 207 
milhões de pessoas que buscam oportu-
nidades e podemos ser protagonistas de 
uma grande transformação econômica e 
social por meio do voto consciente.

É fato que o Brasil está vivendo um 
período difícil, mas é tempo de agir e de 
pensar o que faremos para mudar essa 
realidade. Tomar uma decisão no dia 7 
de outubro com o exercício do voto é um 
bom começo.

“ Por isso, necessitamos de bons 
dirigentes políticos que vivam 
com paixão o seu serviço ao povo, 
solidários com os seus sofrimentos 
e esperanças, que valorizem os 
trabalhadores humildes e honestos 
que ganham o pão de cada dia 
com o suor de seu rosto, e que 
sejam abertos a ouvir e a aprender 
no diálogo democrático, e que 
busquem a justiça” .

Papa Bento XVI

O voto 
da ruptura

Dilvo Grolli 
Presidente do 
Conselho de 
Administração da 
Coopavel



REVISTA COOPAVEL 7

MENSAGEM DO PAPA

Não existe família perfeita. Não te-
mos pais perfeitos, não somos perfeitos, 
não nos casamos com uma pessoa per-
feita nem temos filhos perfeitos. Temos 
queixas uns dos outros. Decepcionamos 
uns aos outros. Por isso, não há casa-
mento saudável nem família saudável 
sem o exercício do perdão. O perdão é 
vital para nossa saúde emocional e so-
brevivência espiritual. Sem perdão, a 
família se torna uma arena de conflitos 
e um reduto de mágoas.

Sem perdão, a família adoece. O per-
dão é a assepsia da alma, a faxina da 
mente e a alforria do coração. Quem não 
perdoa não tem paz na alma nem comu-
nhão com Deus. A mágoa é um veneno 

que intoxica e mata. Guardar mágoa no 
coração é um gesto autodestrutivo. É au-
tofagia. Quem não perdoa adoece física, 
emocional e espiritualmente.

É por isso que a família precisa ser 
lugar de vida e não de morte; território 
de cura e não de adoecimento; palco de 
perdão e não de culpa. O perdão traz 
alegria onde a mágoa produziu tristeza; 
cura, onde a mágoa causou doença.

Papa Francisco

Família, um 
lugar de perdão
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RANkING

Um dos rankings empresariais mais aguar-
dados do ano reforça a força e o papel das 
cooperativas na economia brasileira. Das mil 
maiores empresas listadas pelo Valor Econô-
mico, um dos maiores jornais especializados 
em economia do mundo, 43 são cooperativas. 
Delas, 16 são do Paraná. A Coopavel aparece 
na posição de número 46 entre as maiores do 
Sul e na de 280 entre as mil maiores empresas 
nacionais. O novo ranking é referente a 2017 
e as colocações alcançadas pela Coopavel são 
praticamente as mesmas de 2016.

As 16 cooperativas paranaenses que apa-
recem com destaque no ranking são: Coamo, 
C.Vale, Lar, Cocamar, Copacol, Castrolanda, 
Integrada, Agrária, Frimesa, Frísia, Coopa-
vel, Copagril, Coasul, Capal, Coagru e Primato 
– dessas, seis são da região Oeste do Estado 
(C.Vale, Lar, Copacol, Coopavel, Copagril e 
Primato). O levantamento divulgado pelo Va-
lor Econômico chega à sua 18ª edição e é rea-
lizado pelo jornal em parceria com a Serasa 
Experian e Centro de Estudos de Finanças da 
FGV, a Fundação Getúlio Vargas. 

Oito critérios
Mais de três mil empresas de todo o País 

foram analisadas pelo ranking, que conside-
rou performance nos seguintes aspectos: re-
ceita líquida, margem Ebitda, giro do ativo, 
margem de atividade, rentabilidade, cober-
tura de juros, liquidez corrente e crescimen-
tos sustentável. 

As empresas selecionadas entre as mil 
maiores foram agrupadas em 28 setores. O 
ranking também informa as campeãs e as 
posições de cada uma delas de acordo com 
a sua respectiva região. A Coopavel aparece 
também em avaliações setorizadas. Na mar-
gem Ebitda, a cooperativa aparece por está 

na 10ª colocação. No critério margem de ati-
vidade, a Coopavel está em 9º.

Cooperativismo
Há anos, o cooperativismo aparece bem 

colocado no ranking do Valor Mil. No mundo, 
uma em cada seis pessoas são cooperada. São 
105 os países onde esse modelo de trabalho 
éempregado, com a geração de 250 milhões de 
empregos. O setor tem 1,2 bilhão de coopera-
dos no mundo e o faturamento anual ultrapas-
sada a casa de R$ 12 trilhões.

No Brasil, o cooperativismo (são 13 áreas 
específicas) conta com 13,2 milhões de coope-
rados e gera 3,8 milhões de empregos. Atual-
mente, 6,3% da população do País é filiada a 
alguma cooperativa, o que representa 25% dos 
habitantes de uma ou de outra forma agrega-
dos ao movimento. São 6,6 mil as cooperativas 
em atividade no País.

E no Paraná, por sua vez, as cooperativas 
contam com 1,5 milhão de filiados e respondem 
por 58% do Produto Interno Bruto do Estado. O 
valor de exportações soma US$ 2,6 bilhões e os 
investimentos R$ 2,1 bilhões por ano. As coope-
rativas agrícolas são 70 e R$ 70 bilhões a soma do 
faturamento por exercício. Já no Oeste, elas têm 
45 mil colaboradores e movimentam R$ 22,5 bi-
lhões por ano.

Oeste tem seis 
cooperativas entre as 
maiores do Valor Mil

• 1,2 bilhão de pessoas são cooperadas 
no mundo
• 105 países contam com a metodologia 
da cooperação
• 250 milhões de empregos são gerados 
no mundo
• R$ 12  trilhões é a soma de riquezas que 
o cooperativismo gera anualmente no planeta
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AGRONEGÓCIO

Diretores de 26 cooperativas nacionais, 
que representam cerca de 65% do PIB bra-
sileiro do setor, estiveram dias atrás na Ale-
manha, um país histórica e economicamente 
dos mais representativos. E o que eles viram 
lá, no coração do velho mundo, surpreendeu. 
A tecnologia, a organização e a infraestrutura 
compõem um panorama tão cuidadosamen-
te orquestrado que faz da terra da chanceler 
Angela Merkel a quarta maior economia do 
globo, atrás apenas de Estados Unidos, China 
e Japão.

A viagem técnica foi organizada pela 
Basf, uma das maiores indústrias da atuali-
dade. A comitiva passou por Berlim, Hano-
ver, Mainz, Frankfurt e Ludwigshafen, onde 
está o maior complexo industrial da empresa 
com quase 40 mil funcionários. O gerente de 
filiais da Coopavel, Daltro Estivem Pestana, 
integrou o grupo. De acordo com ele, os obje-
tivos da caravana foram amplamente alcan-
çados. “Eram criar um relacionamento mais 
intenso com a Basf e oportunizar negócios 
com outras empresas nas áreas de carnes e 
proteínas vegetais”.

O grupo foi acompanhado por Marcelo 
Batistela, diretor de Marketing da Basf no 
Brasil, e pelo diretor da região Sul, Cassio 
Kistnher. E pelas cooperativas, o principal 

contato foi o diretor de marketing Gustavo 
Bastos. A organização de cooperativas e pro-
dutores na recepção de grãos chamou em 
particular a atenção de Estivem. “Eles tra-
balham com número reduzido de pessoas. 
As equipes e estruturas são cuidadosamente 
pensadas para que a operação ocorra com ra-
pidez, eficiência e pouca gente”. Além de agi-
lidade, esse método contribui para a redução 
de custos.

Lição prática
Ao mesmo tempo em que conheceu a es-

trutura da Basf e um pouco do que é a Ale-
manha (também houve parada em Paris, na 
França, para visitas a empresas de oleagino-
sas e a uma cooperativa, em Champagne), 
Estivem percebeu oportunidades de melho-
rias que, devidamente adaptadas à realidade 
daqui, poderão trazer benefícios à Coopavel. 
Uma delas, conforme o gerente de filiais, diz 
respeito aos níveis de tecnologias das estru-
turas armazenadoras. Outras possibilidades 
surgem também da troca de informações e 
de experiências com outros integrantes da 
caravana.

O velho mundo 
ainda tem muito 

a ensinar

Representantes de 26 cooperativas brasileiras participaram da 
comitiva

A empresa que está em mais de 80 países 
emprega 115 mil pessoas

Em Ludwigshafen, empresa tem cerca de 
40 mil colaboradores
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AGRONEGÓCIO

Com 153 anos de tradição, a Basf é uma 
das mais bem-sucedidas empresas alemãs. 
Ele foi criada em 6 de abril de 1865 pelo 
ourives e empresário Friedrich Engelhorn, 
na cidade de Mannheim. O sonho de Frie-
drich era fazer da empresa uma referência 
na fabricação de corantes sintéticos para 
tecidos.

De uma empresa familiar, a Basf virou 
a maior indústria química do mundo. São 
115 mil funcionários distribuídos em quase 
400 unidades de produção em mais de 80 
países. O portfólio da empresa é organiza-
do em cinco segmentos: químicos, produtos 
de performance, materiais e soluções fun-
cionais, soluções para agricultura e óleo e 
gás. A Basf registrou vendas de €64,5 bi-
lhões em 2017.

Principais setores econômicos: indús-
tria (automóveis, química, medicamen-
tos), tecnologia, finanças, construção 
civil, turismo e agricultura. Os dados a se-
guir são referentes ao exercício de 2017:

 
• Moeda: Euro (símbolo €)
• PIB (nominal): US$ 3,479 trilhões
• PIB per capita: US$ 50.200
• Crescimento do PIB: 2,1%
• Composição do PIB por setor da econo-
mia: • serviços (69,3%), indústria (30,1%) 
e agricultura (0,6%)
• Força de trabalho: 45,91 milhões de tra-
balhadores ativos
• Taxa de desemprego: 3,8%
• Investimentos: 20,1% do PIB
• População abaixo da linha de pobreza: 
14,4%
• Dívida Pública: 65,7% do PIB (em 2017)
• Carga tributária (impostos e taxas): 
43,8% do PIB

• Dívida Externa: US$ 5,325 trilhões
• Taxa de Inflação: 1,6%
• Reservas monetárias: US$ 2,31 trilhões
Taxa de crescimento da produção indus-
trial: 1,4%

• Principais produtos agropecuários pro-
duzidos: batata, trigo, cevada, beterraba, 
frutas, couves, bovinos, suínos e aves

• Principais produtos industrializados 
produzidos: ferro, aço, carvão, cimento, 
produtos químicos, máquinas, veículos, 
ferramentas, eletrônicos, alimentos e be-
bidas, construção naval e têxteis

• Principais produtos exportados: máqui-
nas, veículos, produtos químicos, metais 
e manufaturas, produtos alimentícios e 
têxteis

• Principais parceiros econômicos (expor-
tação): França, Estados Unidos, Holanda, 
Reino Unido e Itália

• Principais parceiros econômicos (impor-
tação): Holanda, China, França, Estados 
Unidos e Itália. 

• Taxa de juros do Banco Central: 0,25% a.a
• Exportações (em 2017): US$ 1,401 trilhão
• Importações (em 2017): US$ 1,104 trilhão
• Saldo da balança comercial: superávit 
de US$ 297 bilhões

• Capital: Berlim
• População: 83 milhões de habitantes
• Área territorial: 357 mil quilômetros 
quadrados

153 anos de história

A quarta economia do mundo
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ESCOLA DO CAMPO

É cada vez maior a atenção que o seg-
mento do agronegócio garante à preser-
vação ambiental. Agricultores, empresas 
e cooperativas desenvolvem ações de pre-
venção que, além de contribuir para a pro-
teção dos recursos naturais, melhora ainda 
mais a qualidade de vida e traz avanços à 

comunidade. A Coopavel elege a produção 
com sustentabilidade como um dos seus 
mais relevantes compromissos.

De olho nisso, a cooperativa mantém 
programas que promovem mudanças signi-
ficativas principalmente no campo. Um de-
les é o Água Viva, para a proteção de minas 
e nascentes, e outro é o Escola do Campo, 
realizado com a colaboração de adminis-
trações públicas de municípios da área de 
abrangência da empresa e também com o 
apoio da Syngenta e da Abrinq. O projeto 
que multiplica informações tem cerca de 15 
anos.

Além de conhecimentos sobre cuidados 
ambientais que devem ser praticados, pro-
fessores e alunos costumam participar de 
concursos e também de premiações, medi-

das que estimulam e ampliam resultados. 
O foco prioritário é alcançar alunos matri-
culados na quinta série, que já têm idade e 
bagagem suficiente para se tornar agentes 
multiplicadores, com familiares e vizinhos, 
das informações repassadas.

A Unicoop (Universidade Coopavel) leva 
informações a dezenas de professores da 
rede municipal de ensino, sempre preventi-
vas e de âmbito cultural e proteção ao meio 
ambiente. No início de segundo semestre, 
as primeiras capacitações do Escola do 
Campo foram realizadas com docentes de 
Corbélia, Céu Azul, Quedas do Iguaçu e Ca-
pitão Leônidas Marques.

Proteção de nascentes
A Coopavel, em conjunto com sua equi-

pe técnica e colaboração de cooperados, 
desenvolve com sucesso o Água Viva, pro-
jeto que há quase 15 anos identifica e pre-
serva minas d´água em municípios de toda 
a região. Mais de dez mil fontes já foram 
recuperadas e o projeto segue com todo em-
penho, diz o coordenador da Unicoop, An-
tonio Augusto Putini.

Prevenção e 
meio ambiente

Um dos recentes encontros com professores que contribuem para o 
sucesso do projeto

Programa de proteção de nascentes 
completa 15 anos
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JOVEMCOOP

Jovens agricultores
e o cooperativismo

Cerca de 180 pessoas das mais diver-
sas regiões do Paraná participaram, em 
Castro, do Encontro de Jovens Cooperati-
vistas, promoção do Sescoop e da Castro-
landa. A Coopavel, por meio da Unicoop 
(Universidade Coopavel), levou 11 filhos 
de cooperados ao evento.

Os inscritos participaram de palestras, 
de visitas técnicas e também assistiram a 
depoimentos de quatro jovens cooperati-
vistas que, com atitude e determinação, 
superam desafios para inserir novidades 
nas propriedades rurais de suas famílias.

A inovação é uma das marcas fortes 
desse novo momento de discussões sobre 
o agronegócio. Em palestra de Alexandre 
Pellaes, uma dica preciosa foi passada 
aos presentes, de que inovar é importan-
te sim, mas desde que a mudança ocorra 

para fazer de algo que já é bom algo ainda 
melhor. 

A agente de Desenvolvimento Orga-
nizacional da Unicoop, Mirella Gomes, 
informa que a participação no encontro 
foi das mais produtivas, principalmente 
porque permitiu a troca de informações e 
de ideias sobre a gestão de negócios. “Es-
ses jovens entendem a vocação do agrone-
gócio e da responsabilidade do agricultor 
de produzir alimentos e de mover as en-
grenagens da cadeia do agronegócio, uma 
das principais indústrias da economia 
brasileira”.

A finalidade de encontros como o que 
ocorreram dias atrás em Castro é, justa-
mente, de mostrar aos filhos de agricul-
tores a força de um segmento vital para 
a economia do Paraná e do País. E, com 
base em informações amplas e de quali-
dade, esses jovens cooperativistas enten-
dem a atividade rural como um negócio 
rentável e transformador. A próxima edi-
ção do Jovemcoop, a de número 28, será 
em 2019 em Palotina, no Oeste do Estado.

Grupo que representou a Coopavel em 
recente evento em Castro

Jovens cooperativistas de todo o Paraná 
participaram do encontro
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IAPAR

Um centro de pesquisas 
ao agronegócio
Entidades unem forças para pedir ao governo estadual a liberação de mais 
recursos para fortalecer instituto localizado em Santa Tereza do Oeste

Há muitos anos especialistas afirmam 
que a educação é a chave para transfor-
mar os indicadores econômicos e sociais do 
Brasil. Muitos países comprovam que esse 
é mesmo o caminho da prosperidade. O in-
vestimento deve ocorrer em todas as etapas 
da formação escolar e acadêmica e destinar 
somas substanciais à pesquisa e à inovação. 

Israel, um país pequeno e com poucos 
recursos naturais, é um exemplo do que a 
pesquisa e a inovação podem fazer. Os re-
sultados de uma política de ciências bem 
elaborada e conduzida fazem de Israel uma 
espécie de Vale do Silício do Oriente Médio. 
A China investe há décadas somas monu-
mentais de recursos em educação de qua-
lidade e na formação de mentes capazes de 
criar e inovar. Tanto que hoje, o país passa 
a dividir a condição de potência do mundo 
ao lado dos Estados Unidos. O Brasil, por 
sua vez, trilha o caminho oposto.

Em recente estudo da revista Exame, 
o Brasil apareceu na 36ª colocação entre 
os que mais investem em pesquisa. Posi-
ção modesta diante da condição brasileira 
de oitava economia do globo e de um dos 
principais celeiros agrícolas do planeta. 

Somente com desenvolvimento econômico 
será possível fazer com que o País volte a 
crescer de forma duradoura e consistente, 
criando uma cadeia virtuosa de crescimen-
to.

Entidades produtivas do Oeste do Para-
ná, uma das regiões que mais produzem no 
Brasil, pedem ao governo estadual que am-
plie as somas de recursos destinadas à pes-
quisa e à inovação. A região conta há anos 
com os bons serviços prestados pela unida-
de do Iapar de Santa Tereza do Oeste, que 
tem enorme potencial para crescer e fazer 
ainda mais pelo agronegócio regional. Às 
margens da PRT-163, o Instituto desenvolve 
diversos estudos técnicos em uma área de 
126 hectares.

Estudos apontam que para cada real 
destinado ao setor produtivo, quatro retor-
nam à economia. E na pesquisa e inovação 
essa proporção é ainda maior. O Iapar há 
muitos anos contribui com avanços ao se-
tor primário, mas é necessário que a unida-
de de Santa Tereza conte com aportes mais 
substanciais para que o retorno à região e 
ao Paraná sejam ainda maiores.

Profissionais 
com grande 

conhecimento 
técnico 

multiplicam 
informações em 

diversos eventos
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Há inúmeras formas de potencializar os 
trabalhos que já ocorrem na unidade. As en-
tidades que assinam este documento – Coo-
pavel, Sindicato Rural Patronal, Sociedade 
Rural do Oeste, Areac, Seab e Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura de Cascavel - mencio-
nam algumas delas:

Trigo
O trigo segue como a melhor opção en-

tre as culturas de inverno no Oeste, fazendo 
com que a região responda por mais de 25% 
do cereal colhido no Paraná. A região conta 
com 18 indústrias moageiras com capacida-
de para processar cerca de 1,5 milhão tonela-
das. Indicação de novos cultivares de trigo de 
maior potencial produtivo, qualidade tecno-
lógica e outras características agronômicas 
de interesse devem contribuir para o au-
mento da produtividade e da lucratividade 
do grão sem acarretar custos adicionais aos 
triticultores. 

Feijão
A finalidade do programa de melhora-

mento genético do feijão no Iapar é desen-
volver variedades com alto potencial de 
rendimento, resistentes a doenças e toleran-
tes a fatores climáticos adversos e com boas  
características comerciais. É importante 
estabelecer campos de semente genética de 
linhagens promissoras e de cultivares visan-
do a suprir a demanda para a produção de 
semente básica e certificada.

Pecuária de leite
Atualmente, pecuaristas enviam suas 

amostras para a Esalq/USP, em Piracicaba, 
e para a APCRH, em Curitiba. Esse laborató-
rio com apenas dois funcionários atenderia 
aos produtores de leite do Oeste, Sudoeste e 
parte da região Noroeste. O Oeste é dono de 
grande bacia de produção de leite no Estado, 
com mais de um bilhão de litros por ano. O 
Sudoeste também tem expressiva produção 
leiteira, contribuindo, ao lado de outras re-
giões, para fazer do Estado o mais tecnificado 
e o segundo maior produtor de leite do País.

Pastagens
Mesmo como destaque na produção de 

leite, a região precisa de mais pesquisas nas 
áreas de integração, sementes, produção de 
massa, culturas de inverno para forragens 
e cobertura de solos. Tudo para melhorar e 
aumentar a produtividade das pastagens de 
gado de leite e corte. Pesquisas no campo da 
aveia também são muito bem-vindas.

Laboratório de Nutrição Animal
O objetivo não é atender só pesquisa, mas 

também o setor produtivo e empresas cujas 
atividades geram subprodutos que podem 
ser utilizados na alimentação animal. Será 
utilizado para análises de alimentos, como: 
subprodutos da agroindústria, silagens e fe-
nos de várias matérias-primas, rações etc. O 
Instituto Agronômico do Paraná tem um la-
boratório em Curitiba que está desativado, 
com equipamentos ainda novos e sem uso, 
que poderá ser instalado no Iapar em Santa 
Tereza do Oeste e prestar grandes serviços 
para todo o Estado.

Difusão de tecnologias é fundamental para o aumento da produtividade e da qualidade dos cultivos
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Laboratório de solos
O laboratório é moderno, custou quase 

R$ 1 milhão com apoio da Itaipu. Só tem um 
funcionário que está de licença e se aposen-
ta em janeiro. A finalidade é a realização de 
análises de solo (macro e micronutrientes) 
e análise foliar. Esse laboratório é muito 
importante para a produtividade da cadeia 
do agronegócio.

Fertilidade do solo
A fertilidade e a conservação são funda-

mentais para o aumento de produtividade 
e da renda no campo. A pesquisa é o cami-
nho para vencer algumas limitações que se 
apresentam em aspectos como perfil, capa-
cidade e qualidade do solo para culturas 
de grande escala de produção, bem como a 
outras alternativas para novas cultivares à 
região Oeste do Paraná.

Difusão de tecnologias
Para intensificar o repasse de conheci-

mentos produzidos se recomenda a reali-
zação de jornadas tecnológicas do campo 
(como de integração lavoura-pecuária), 
participação de palestrantes do instituto 
em eventos na região, atendimento e visi-
tas técnicas a produtores, a profissionais e 
a grupos de agricultores.

Resíduos orgânicos
Com abates de frangos e suínos, além 

da criação de rebanhos bovinos de corte e 
leite, a região gera enorme quantidade de 
resíduos orgânicos, que são ameaça ao solo 
e ao meio ambiente. É preciso contar com 
pesquisas para a correta utilização des-
ses materiais, que podem ser empregados 
como fertilizantes e também como maté-
rias-primas à geração de energia por meio 
de biodigestores.

Florestas cultivadas
O Oeste do Paraná tem mais de mil se-

cadores de grãos e subprodutos de animais 
e mais de cem caldeiras nas agroindústrias 
que são alimentadas por material lenhoso 
de florestas cultivadas. A implantação ocor-
reu com pouca tecnologia e pouco conheci-
mento do valor calorífico. 

Cooperativas, empresas agrícolas e 
produtores rurais do Oeste do Paraná têm 
milhares de hectares de florestas planta-
das e cultivadas para atender as necessida-
des dos secadores de grãos e das grandes 
agroindústrias, principalmente de carnes 
de frango, suínos e bovinos. 

Outra vulnerabilidade do setor de flo-
restas cultivadas está associada ao fato 
desse material lenhoso interferir no resul-
tado dos produtos finais, cuja preocupação 
é atender a demanda da qualidade desses 
itens para os mercados brasileiro e externo. 

Diante de um mundo em forte trans-
formação é fundamental que a pesquisa 
e a inovação recebam toda a atenção que 
necessitam. Delas dependem toda a ca-
deia produtiva que, nesse dinâmico cená-
rio de desafios e oportunidades, precisa 
se manter ativa e rentável. Por isso, re-
forçamos, é imprescindível que o governo 
paranaense garanta ao Iapar de Santa Te-
reza do Oeste as condições que ele precisa 
para seguir ao lado de uma das regiões e 
de um dos estados que mais trabalham e 
produzem no País. ■Dias de campo e encontros técnicos costumam ser desenvolvidos na área



REVISTA COOPAVEL 17

QUEM É QUEM

A Coopavel foi uma das cooperativas 
de destaque durante recente anúncio e 
entrega do Prêmio Quem é Quem 2018, 
realizado no primeiro dia da AveSui 2018, 
em Medianeira. O prêmio faz menção às 
maiores e melhores cooperativas de aves, 
suínos e peixes do País em categorias es-
pecíficas.

A performance da Coopavel foi reco-
nhecida em quatro categorias. A primeira 
colocação veio na de Melhor gestor coo-
perado (aves), com Altieres Pegoraro. A 
cooperativa ficou em terceiro lugar nas 
categorias Inovação, Gestor Operacional, 
com Eduardo Villas Boas Leffer, e de As-
sistência Técnica, com Camila Fachi.

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
informa que o desempenho da cooperati-
va na premiação é reflexo da determina-
ção, do compromisso e do envolvimento 
de cooperados, diretores e colaboradores 
com o cotidiano da empresa. “Estamos 
muito felizes com o resultado e isso nos 
motiva a trabalhar ainda com mais en-
tusiasmo em busca da excelência”. 

O gerente de Integração Avícola da Coo-
pavel, Eduardo Villas Boas Leffer, afirma 
que esses prêmios geram grande satisfação 
em toda a cooperativa. “As áreas de avicul-
tura da Coopavel implementam há um ano 
várias ações com o objetivo de aumentar a 
produtividade e a manutenção do alto pa-
drão de qualidade do frango. Esses títulos 
demonstram que estamos no caminho cor-
reto. Estamos trabalhando fortemente para 
que a avicultura da Coopavel esteja sempre 
em destaque no cenário nacional, por sua 
qualidade e eficiência de produção”. 

A diretora da Gessulli Agribusiness 
(que promove a AveSui), Andrea Gessul-
li, ressalta o trabalho das cooperativas e 
destaca a importância e a transformação 
social e econômica que elas promovem 
em suas áreas de abrangência. “Elas se 
tornam instrumentos de desenvolvimen-
to imprescindíveis em suas comunida-
des”, diz Andrea.

Nesta edição do Quem é Quem 2018 
houve avanços na premiação, que agora 
passa a contar com dez categorias – an-
teriormente eram cinco, observa Andrea. 
São elas: Inovação, Desempenho Eco-
nômico-Financeiro, Responsabilidade 
Ambiental, Responsabilidade Social, De-
senvolvimento Sustentável, Gerência e 
Assistência Técnica. ■

Coopavel 
conquista 
prêmios em 
4 categorias

PERFORMANCE
Melhor Gestor Cooperado (aves)
Altieres Pegoraro

Inovação
Coopavel - 3º lugar

Gestor Operacional
Eduardo Villas Boas Leffer - 3º Lugar

Assistência Técnica
Camila Fachi - 3º Lugar
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EU SOU O PRODUTOR GOLD.
EU CONTROLO A FERRUGEM.

MINHA SOJA É COMO O OURO: NÃO TEM FERRUGEM.
SABE O QUE EU FAÇO? ACESSE WWW. PRODUTORGOLD.COM.BR

O FUNGICIDA
MULTISSÍTIO
DE VERDADE

SEMPRE JUNTO EM TODAS AS APLICAÇÕES

O MULTISSÍTIO MAIS USADO DO BRASIL

HÁ 5 SAFRAS, INDISPENSÁVEL PARA O  MANEJO DA RESISTÊNCIA
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Os dias começam cedo na proprieda-
de de Altieres Pegoraro, avicultor dono de 
uma área de 4,5 alqueires em Seção São 
Pedro, comunidade do interior de Guara-
niaçu. Casado e com dois filhos pequenos 
para criar, Altieres vive o auge de sua rela-
ção profissional com a avicultura, atividade 
que desenvolve há 13 anos. Altieres acaba 
de ser eleito em ranking da Gessuli Agribu-
siness, empresa de comunicação integrada 
em agronegócios, como o melhor gestor 
cooperado em aves do País. O resultado foi 
divulgado dias atrás durante a Avesui 2018, 
um dos principais eventos especializados 
do agronegócio do País, em Medianeira.

Filho de agricultores, Altieres se dedica 
integralmente aos dois aviários que man-
tém na pequena propriedade. Um deles de 
150 metros de extensão por 14 e outro de 
150 por 12 metros de largura. Ele desem-
penha as tarefas relativas à atividade com 
a ajuda de um funcionário. É dos lotes de 
frango que o avicultor tira o sustento da

Avicultor da 
Coopavel vira 
referência 
nacional

Altieres e um funcionário são responsáveis 
por executar todas as tarefas nos dois aviários 

integrados à Coopavel

Avicultura é a única fonte de renda da família em propriedade de 4,5 alqueires, no interior de Guaraniaçu



REVISTA COOPAVEL 21

PRÊMIO

família. “Para mim, isso aqui é tudo. É de 
onde consigo dinheiro para pagar as con-
tas, alimentar a família e honrar os com-
promissos da propriedade”, diz Altieres, 
de 36 anos. Como não tem outras ativida-
des ou fontes de receita, ele se dedica ao 
máximo para que os lotes sejam os melho-
res e os mais rentáveis.
Para alcançar o status de avicultor des-
taque do Brasil, Altieres estuda muito, 
trabalha com afinco e segue à risca as re-
comendações técnicas que recebe. “Essa 
é uma atividade que exige foco, trabalho 
duro e muita determinação. Mas o mais 
importante é gostar muito do que se faz”, 
afirma o avicultor ao responder se há 
algum segredo para ser modelo na ativi-
dade. Para obter resultados tão expressi-
vos é necessário estar sempre atento aos 
movimentos do lote. Cada ave precisa ser 
tratada com respeito e receber tudo o que 
existe de melhor em estrutura e em tecno-
logia para que possa bem se desenvolver, 
afirma Altieres.

ORGULHO

Essa é a primeira vez que o avicultor, que é 
natural de Guaraniaçu, conquista um prê-
mio de tanta projeção. O título, de acordo 
com ele, representa o reconhecimento a 
um trabalho dedicado e comprometido, 
que procura sempre o melhor resultado. 
“Estou muito feliz e orgulhoso. O dinheiro 
é importante sim, mas conquistas como 
essa permitem encher o peito de alegria 
e ter certeza de que o caminho percorri-
do é o correto”. Além de uma propriedade 
simples e bem-estruturada, Altieres quer 
deixar como legado aos filhos o exemplo 
de que com dedicação, trabalho e serieda-
de é possível chegar longe. ■

O pequeno produtor rural se dedica à avicultura há mais de 13 anos

“ Essa é uma atividade que exige foco, trabalho 
duro e muita determinação. Mas o mais importante 

é gostar muito do que se faz”

Altieres Pegoraro

CRITÉRIOS
• Sistema de gestão de manejo 

• Certificações 

• Programas de qualidade 

• Processos e ferramentas de controle 

• Índice de eficiência produtiva
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Oportunidades ao 
milho segunda safra

Unidades da Coopavel realizaram, em julho e 
agosto, dias de campo para repassar aos coopera-
dos informações sobre o milho segunda safra. Nes-
ses encontros, os produtores têm a oportunidade 
de conhecer mais sobre os principais híbridos culti-
vados e comercializados pela Coopavel. Eles são in-
formados também sobre lançamentos que estarão 
disponíveis já para as próximas safras.

O plantio do milho segunda safra, nos muni-
cípios da região Oeste do Paraná, costuma ocorrer 
em janeiro e fevereiro. E a colheita acontece geral-
mente a partir de junho, estendendo-se até agosto. 
Em função do forte investimento em pesquisa, os 
índices de produtividade aumentaram considera-
velmente principalmente nos últimos 15 anos.

Produtividade
A Conab (Companhia Nacional de Abasteci-

mento) acompanha a produtividade das culturas 
agrícolas brasileiras há décadas. No milho safrinha, 
a produtividade na safra de 1999 no Paraná foi de 
2,6 mil quilos por hectare. Já em 2004, alcançou 
3.350, com média para o período de sete anos de 
produtividade de 2.697 quilos por hectare.

Os números aumentam significativamente a 
cada ano, a exemplo do que pôde ser visto na safra 
de 2012, quando a produtividade chegou a 5.026 
quilos por hectare. Já na safra de 2017 ela foi de 
5.456, com média para o período de 5.273 quilos 
por hectare. Em cerca de 20 anos, o crescimento da 
produtividade chegou próximo de 100%. No Oeste 
do Paraná, as médias são ainda maiores. 

O incremento da produtividade foi tão subs-
tancial ao longo dos anos que a safrinha de milho, 
que era um plantio complementar há duas déca-
das, assumiu grande importância no contexto da 
cultura, passando à condição de principal período 
de produção do cereal. O Paraná destinava ao mi-
lho segunda safra, no ano de 1990, 185 mil hectares.

Já na safra 2008, a área dedicada ao cereal sal-
tou para 1,6 milhão e chegou a 2,1 milhões cinco 
mais tarde. No cultivo de 2017, foram plantados 
2,4 milhões de hectares, a maior soma de terras 
já disponibilizadas para o milho segunda safra no 
Paraná. 

Tecnologias
Os dias de campo da Coopavel costumam abrir 

espaço também para a apresentação de novas tec-
nologias empregadas no manejo da cultura, como 
controle de ervas daninhas, de pragas e doenças.

Os encontros foram desenvolvidos pela coo-
perativa e empresas parceiras. Nesta página estão 
alguns registros feitos em dias de campo realizados 
nas unidades de Espigão Azul (Cascavel), Iguatu e 
em São Sebastião (Vera Cruz do Oeste). ■
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CONSERVAÇÃO DE SOLOS

Quarenta e três técnicos da Coopavel 
participaram, no fim de julho, de treinamen-
to sobre práticas conservacionistas com os 
pesquisadores da Embrapa Trigo, de Passo 
Fundo (RS), Jorge Lemainski e José Eloir De-
nardin. Os dois são professores-doutores na 
área de solos. O evento sobre Fundamentos 
da Agricultura Conservacionista e da Fertili-
dade do Solo foi realizado pela Embrapa Tri-
go, Coopavel e Sistema OCB (Organização das 
Cooperativas do Brasil).

O curso de dois dias aconteceu na área 
que anualmente abriga o Show Rural Coopa-
vel. Os conteúdos teóricos também foram de-
monstrados na prática pelos pesquisadores. 
O treinamento deu ênfase a métodos de con-
servação que buscam melhorar caracterís-
ticas físicas e químicas do solo. Os cuidados 
recomendados garantem maior produtivida-
de e sustentabilidade para as propriedades 
rurais.

O evento intitulado Atualização Agronô-
mica em Agricultura Conservacionista tem 
por objetivo transferir, para técnicos em 
agropecuária, tanto de nível médio quanto 
superior, boas práticas de manejo conserva-
cionista de solo e de água, diz o pesquisador 
José Eloir Denardin. 

Os pesquisadores deram informações 
detalhadas, entre outras, sobre a rotação 
de culturas. Citaram plantas que podem ser 
introduzidas nos sistemas de cultivo, objeti-
vando aumentar o aporte de matéria orgâni-
ca no solo por meio da formação de palhada 
e desenvolvimento radicular. Essas mesmas 
plantas têm capacidades diferentes na estru-
turação física do solo, auxiliando na descom-
pactação e melhorando a infiltração de água 
e nutrientes. 

A intervenção mecânica, com a utilização 
de escarificadores, pode em alguns casos ser 
recomendada para romper camadas compac-
tadas nas quais plantas já não têm eficiência. 
Isso desde que critérios técnicos específicos 
sejam corretamente empregados.

Manejo sustentável para 
altas produtividades

Participantes e pesquisadores durante curso realizado em Cascavel

“Esse processo de ensino é 
fundamentado no resgate 
de princípios e conceitos que 
regem a seleção e o manejo das 
tecnologias referentes às boas 
práticas conservacionistas para 
as mais variadas condições de 
lavouras anuais”

José Eloir Denardin
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Outra prática auxiliar no controle 
da erosão é a construção de barreiras 
físicas ao longo do declive do solo. Os 
terraços agem como caixas de retenção, 
evitando o escorrimento superficial e 
proporcionando a gradual infiltração da 
água no solo.

Os pesquisadores da Embrapa Trigo 
defendem que nenhuma prática isolada 
é capaz de impedir problemas gerados 
pela erosão. Recomenda-se que esses 
métodos sejam conjuntamente adotados 
para assegurar resultados melhores. O 
Paraná foi durante muito tempo consi-
derado referência nacional em conser-
vação de solos. Entretanto, nos últimos 
anos vários problemas voltaram a ser 
registrados em algumas regiões do Es-
tado devido à má condução e à adoção 
inadequada de práticas isoladas de con-
servação.

Os temas abordados habilitam os téc-
nicos a orientar os produtores rurais no 
planejamento de modelos de produção, 
seja em rotação de culturas, em consor-
ciação de culturas com potencial para 
construir e manter a fertilidade do solo; 
na identificação da compactação de 
solo; na amostragem de solo para identi-
ficar estratificações física e química ao 
longo da camada de 0 a 20 centímetros 
de profundidade.

E ainda na mitigação dos efeitos da 
compactação do solo mediante o uso de 
semeadoras equipadas com hastes sul-
cadoras capazes de atuar em maior pro-
fundidade que a camada compactada; 
na operacionalização de processos de 
descompactação do solo e de prevenção 
à recompactação do solo; e no dimensio-
namento e na construção de obras hi-
dráulicas para o manejo dos excedentes 
de água da chuva que não infiltram no 
solo, ressalta Denardin.

O pesquisador Jorge Lemainski com-
plementa que: “A compactação do solo 
constitui um risco Brasil à economia, 
porque limita os ganhos de rendimento 
das safras em anos bons de chuva e gera 
as grandes quebras de safra por oca-
sião dos veranicos. Ainda segundo ele, 
a água é o “principal adubo” da lavoura: 
segurar água da chuva onde ela cai é o 

Avaliação de características físicas de perfil 
do solo

Pesquisadores da Embrapa Trigo repassam 
conhecimentos à equipe técnica da Coopavel

►
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CONSERVAÇÃO DE SOLOS

grande desafio à agricultura conserva-
cionista. Isto é possível, intensificando o 
uso da terra, com diversificação de cul-
turas, plantio em contorno e terracea-
mento. E, por fim, Lemainski entende 
que a melhor safra de verão é preparada 
no inverno.

Aprimoramento
A Coopavel, uma das principais coo-

perativas agrícolas brasileiras, trata o 
tema com atenção especial. Em parceria 
com órgãos de pesquisa, como Embra-
pa, envolve seu corpo técnico em trei-
namentos e capacitações com foco no 
aprimoramento de técnicas capazes de 
manter a unidade e a fertilidade do solo. 
Com isso, a cooperativa dá sua parcela 
de colaboração para o aumento da pro-
dutividade de grãos e para a sustentabi-
lidade da atividade rural. Os conteúdos 
assimilados durante os cursos de atuali-
zação são multiplicados durante visitas, 
dias de campo e palestras entre os mais 
de 5,2 mil cooperados. ■

Área da família Zanetti, agricultores cooperados de Santa Izabel do Oeste, demonstra várias 
técnicas de conservação de solos

As informações teóricas foram também 
reforçadas com ensinamentos práticos
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SOJA

A crescente demanda pela soja nos 
obriga a elevar a disponibilidade da 
oleaginosa, o que só pode ser feito pelo 
aumento de produtividade já que não é 
possível incorporar novas áreas agricul-
táveis na região. O potencial produtivo 
da soja depende do meio ambiente, de 
técnicas adequadas de cultivo, dos fato-
res físicos e químicos do solo e princi-
palmente do suprimento de nutrientes 
para a plantas. 
O Nitrogênio é demandado em maior 
quantidade se comparado aos demais. 
Devido ao alto teor de proteínas, são ne-
cessários em torno de 80 kg de N para 
cada 1000 kg de grãos produzidos. A 
principal forma de fornecimento de N 
para a cultura da soja é pela fixação bio-
lógica de nitrogênio (FBN), o que exige 
uma inoculação de qualidade para uma 
melhor eficiência do processo.
O que é Fixação Biológica de Nitrogênio?
É um processo que ocorre nos nódulos 
das raízes, onde as bactérias (Bradyrhi-
zobium) se estabelecem e captam o gás 
N2 do ar e o transformam em N-amonia-
cal, que é fornecido às plantas em quan-
tidade suficiente desde que o processo 
de inoculação seja realizado de forma 
adequada.
Por que inocular?
A inoculação é um dos pilares da sus-
tentabilidade do sistema e de produção 
de soja, em que a FBN consegue suprir 
a demanda de nitrogênio para a cultu-
ra, mesmo para altas produtividades, 

com custo reduzido. Mesmo em áreas 
cultivadas há longa data com soja, a 
inoculação realizada todo ano resulta 
em incrementos médios de 8% no rendi-
mento, pois reintroduz anualmente bac-
térias eficientes.

Fonte: EMBRAPA SOJA (NI – não inoculado; IP – inoculação 

padrão; NI + 200 – não inoculado + 200 kg de N)

Para ter uma melhor eficiência, deve-se 
tomar alguns cuidados com a inocula-
ção:

 + Realizar à sombra e proteger do calor 
excessivo

 + Semear logo após a inoculação
 + Distribuir o inoculante uniformemente 

nas sementes e deixar secar à sombra
 + Se inocular no sulco, usar 2,5 a 3 doses 

de inoculante em pelo menos 50 L ha-1 
de calda

 + Fazer a semeadura logo após a 
inoculação, especialmente se a 
semente for tratada com fungicidas e 
micronutrientes

 + Não realizar a semeadura no pó. Além 
de matar as bactérias, essa prática 
prejudica a qualidade das sementes

 + Cobalto e Molibdênio são essenciais para 
uma melhor eficiência

 + Seguir as recomendações técnicas 
indicadas para cada produto.

Coinoculação
A coinoculação consiste em adicio-

nar mais de um microrganismo reconhe-
cidamente benéfico às plantas visando a 

Inoculação e 
coinoculação são 
ferramentas 
para altas 
produtividades

Deniel Frizon
Engenheiro 
Agrônomo

Diego Juliano 
Bernis

Engenheiro 
Agrônomo

Maycon C. 
Casagrande

Engenheiro 
Agrônomo

►
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SOJA

maximizar a contribuição dos mesmos. 
Combina uma prática bem conhecida 
dos produtores: a inoculação das se-
mentes de soja com Bradyrhizobium, 
com o uso do Azospirillum, uma bac-
téria até então conhecida por sua ação 
promotora de crescimento em gramí-
neas.
Os mecanismos de ação do Bradyrhizo-
bium e do Azospirillum são distintos; 
no caso desse novo microrganismo os 
benefícios advêm principalmente da 
produção de fitormônios, com grande 
impacto no crescimento das raízes. O 
maior sistema radicular resulta em 
maior absorção e/ou aproveitamen-
to de água e nutrientes. Em relação à 
água, tem-se como resultado menor 
suscetibilidade a estresses hídricos 
moderados. Quanto aos nutrientes, 
observa-se maior vigor das plantas 
e equilíbrio nutricional pelo melhor 
aproveitamento dos nutrientes do solo 
e dos fertilizantes. Cabe ainda obser-
var que o maior desenvolvimento ra-
dicular com Azospirillum também 
resulta em maior nodulação e, conse-
quentemente, maior contribuição da 
fixação biológica do Nitrogênio.

Fonte: EMBRAPA SOJA

Fonte: EMBRAPA SOJA  (brady – inoculado, 

brady + azos – coinoculado)

Entre os métodos para inoculação, a 
aplicação no sulco da semeadura evi-
ta perdas das bactérias por contato 
direto com os agroquímicos aplicados 
nas sementes junto com o inoculante 
e pelas altas temperaturas das caixas 
de sementes. Para que essa prática seja 
o mais eficiente possível, o produtor 
deve adquirir equipamentos com iso-
lamento térmico e que se enquadrem 
à sua realidade de plantio. Na aquisi-
ção do equipamento, procurar empre-
sas idôneas que ofereçam produtos de 
qualidade e suporte em pós-vendas.
O inoculante é um insumo extrema-
mente barato em relação ao benefício 
que proporciona à cultura da soja, de 
modo que é importante investir na 
qualidade de sua aplicação. Além dis-
so, é possível melhorar ainda mais a 
FBN em soja pela coinoculação com 
Azospirillum.  Para realizar a coino-
culação via sementes, use apenas uma 
dose de Azospirillum por hectare; se 
for inocular no sulco, use apenas duas 
doses de Azospirillum. Já as doses de 
Bradyrhizobium podem variar.
Para mais informações procure um en-
genheiro agrônomo na Coopavel mais 
próxima de você. ■

A Coopavel agradece a especial colabo-
ração dos pesquisadores André Mateus 
Prando e Marco Antonio Nogueira, da 
Embrapa Soja/Londrina, na elaboração 
deste artigo.
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5S

É o senso que exige bastante esforço, pois indi-
ca mudanças de hábitos, relacionamento humano, 
além de cuidados com a aparência física. Consiste 
ainda na limpeza física do interior da casa, de quin-
tais, bem como manter limpas as áreas de uso co-
mum do condomínio. Lembre-se: lugar limpo não 
é o que mais se limpa, é o que menos se suja.

Como fazer?

 + Conscientizar os membros da casa para a 
limpeza

 + Dar exemplos
 + Efetuar a limpeza diariamente
 + Manter a casa arejada e ventilada
 + Evitar alimentos nos quartos
 + Manter o ambiente limpo após o uso 

(banheiros, sala, cozinha)
 + Cuidar da apresentação pessoal
 +  Deixar limpos os vasilhames depois do uso 

(copos, xícaras, talheres)
 + Manter e cuidar corretamente das lixeiras
 +  Evitar sujar (se sujar, limpar)
 +  Manter a casa limpa
 +  Não poluir, fazer coleta seletiva do lixo
 +  Preservar a natureza 

Reduzir despesas - além de planejar o or-
çamento doméstico, a dona de casa pode tomar 
outros cuidados que vão ajudar na redução das 
despesas. Acompanhe as seguintes orientações:

Lâmpadas – aproveite a iluminação natural, 
abrindo cortinas e janelas. Ambientes desocupados 
dispensam lâmpadas acesas. Em locais de grande 
circulação, procure usar lâmpadas fluorescentes.

Geladeira e freezer – mantenha o aparelho 
desencostado de móveis e paredes, em local areja-
do e distante de fontes de calor. Evite o abre e fecha 
e não deixe a porta aberta por longo tempo. Cheque 
a borracha de vedação da porta. Não coloque ali-
mentos quentes na geladeira nem forre as pratelei-
ras com toalhas e tábuas.

Ferro de passar – acumule a maior quantida-
de possível de roupas e passe-as todas de uma só 
vez, com temperatura indicada para cada tecido.

Torneira elétrica – ensaboe todas as peças e só 
depois enxágue, evitando ligar e desligar constan-
temente. Não reaproveite resistências. Não mude a 
chave de temperatura com o chuveiro ligado.

Chuveiro elétrico – evite banhos demorados. 
Economize energia mudando a chave do chuveiro 
de inverno para verão nos dias quentes.

Máquina de lavar – Utilize-as em suas capaci-
dades máximas, sem sobrecarregá-las. Mantenha 
os filtros limpos. ■

Seisou, o senso 
de limpeza
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COMMODITIES

Perspectivas de 
mercado para 2019
O cenário para a exportação da soja de-
verá se manter aquecido, mas a commo-
dity do milho pode enfrentar um mercado 
acirrado em 2019. As análises são resul-
tado de estudos realizados por analistas 
da Companhia Nacional de Abastecimen-
to que indicam tendências das principais 
culturas para a próxima safra. Embora o 
estudo completo traga pesquisas de diver-
sos produtos, a divulgação esteve focada 
nas três maiores do País: soja, milho e ar-
roz.

SOJA

O estudo aponta para os dados do De-
partamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), que acredita que a sa-
fra mundial de soja em grãos deve ser a 
maior da história, com 367 milhões de 
toneladas. Desse total, os Estados Unidos 
devem plantar 124 milhões e o Brasil 120 
milhões de toneladas. 
“Os chineses estão taxando em 25% a soja 
em grãos americana e, com isso, as expor-
tações de soja no Brasil deverão manter-
-se aquecidas no próximo ano, pois somos 
o único país capaz de vender o produto 
e ocupar o espaço deixado pelos norte-a-
mericanos”, explica Leonardo Amazonas, 
analista de mercado de soja da Conab. 
“Por isso, a área de soja brasileira para 
a safra 2018/2019 deve aumentar”, acres-
centa.
A perspectiva para a safra 2018/19 de soja é 
positiva, segundo a análise. Acredita-se que 
a produção deverá ser maior que a atual 
(2017/18), devido ao aumento de área para 
suprir as demandas internacionais, e poderá 
superar as expectativas, a depender do clima.

MILHO

O produtor deve encontrar um cenário 
mais confortável para a safra 2018/19, tan-
to no que diz respeito ao abastecimento 
no mercado como em relação ao aumento 
de produção. Para o mercado, no entan-
to, o resultado das eleições poderá afetar 
os preços internos, uma que os efeitos na 
economia nacional podem trazer varia-
ções significativas no dólar. As questões 
relacionadas ao frete também deverão 
influenciar no direcionamento do merca-
do de milho para a safra seguinte. Nesse 
caso, isso poderá acontecer devido ao ta-
belamento de preços, que deve aumentar 
o preço final do frete e, consequentemen-
te, reduzir o interesse do produtor pela 
venda do produto. Isso causaria o aumen-
to na quantidade de milho em estoque e 
a redução de preço. Já no cenário externo, 
as oportunidades de comercialização para o 
Brasil apontam para China e México. Entre-
tanto, os Estados Unidos devem manter sua 
produção e também a disputa do mercado, o 
qual não pretendem perder para o Brasil e 
para a Argentina.
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COMMODITIES

ARROZ

O cenário nacional e internacional para o ar-
roz esteve em situações opostas no primeiro 
semestre de 2018. Embora tenha havido uma 
boa produção mundial, essa foi acompanha-
da também de aumento da demanda, o que 
acarretou alta nos preços. No Brasil, a pro-
dução do grão manteve-se dentro da média 
histórica. Mas a expectativa de aumento no 
estoque de passagem acarretou significativa 

desvalorização nos preços locais, uma vez 
que aumenta o poder de barganha das in-
dústrias frente aos produtores. Essa tendên-
cia, entretanto, não se concretizou, devido 
aos significativos superávits na balança co-
mercial, a partir de novembro de 2017. Hoje, 
a projeção é de estoque de passagem reduzi-
do para a próxima safra e de mais equilíbrio 
entre a oferta e a demanda interna. ■
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NOTAS

Matrizes
Mais de 50 colaboradores 

participaram do 1º Seminário de 
Matrizes da Coopavel. O objetivo foi 
repassar informações que possam 
melhorar ainda mais a eficiência 
e a qualidade dos serviços de um 
setor dos mais importantes para a 
cooperativa. O evento contou com 
o apoio dos seguintes fornecedores: 
Aviagen, Polysell, Hipra, Coob, Nutron/
Cargill e Boehringer Ingelheim.

Ginástica do cérebro
Inovações e criatividade – percep-

ções, ginástica do cérebro. Esse foi o 
tema de recente curso de aperfeiçoa-
mento realizado pela Unicoop (Univer-
sidade Coopavel) e destinado a gerentes, 
agrônomos, veterinários e vendedores 
da cooperativa.

www.cysy.com.br

calcário de conchas
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NOTAS

Em Andamento
Diversos cursos com conteúdo 

relevante são desenvolvidos pela 
Unicoop, sempre com o compromisso de 
melhorar a qualidade na execução de 
tarefas, gerando melhores resultados 
à empresa e aos seus cooperados. 
Algumas das atividades em andamento 
são nas áreas de desenvolvimento de 
equipes, uso correto de rolamentos, 
normas técnicas NR 35 e NR 10 (foto), 
plantas medicinais, vendas técnicas, 
organização da propriedade rural 
e eletromecânica – refrigeração.

www.cysy.com.br

calcário de conchas
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RECEITAS

Frango  
     Tailandês

INGREDIENTES 

 + 1 Alho poró cortado em fatias
 + 1/2 Abacaxi cortado em cubos
 + 1 peito de frango Coopavel cortado em cubos
 + 1 colher (chá) de óleo de coco
 + 200ml de leite de coco
 + 1 a 2 colheres (sopa) de curry (acerte a quantidade a 

seu gosto)
 + 1 colher (sopa) de biomassa de banana verde
 + Raspas de limão taiti a gosto
 + Noz moscada a gosto
 + Sal a gosto

MODO DE PREPARO
 

Em uma frigideira, refogue o alho poró no óleo de coco, 
em seguida adicione o frango até atingir ponto de cozi-
mento. Acrescente o leite de coco e o cury e deixe cozi-
nhar até ficar cremoso, em seguida, adicione a biomassa 
de banana verde. 

Após desligar o fogo, acrescente o abacaxi. Utilize as 
raspas de limão e a noz moscada na decoração do prato.

Lombinho de porco 
com massa folhada

INGREDIENTES 

 + 1 lombinho de porco Coopavel
 + 1 massa folhada 
 + 1 gema de ovo 
 + 4 colheres de sopa de molho inglês 
 + sal a gosto 
 + alho em pó a gosto 
 + pimenta do reino a gosto 
 + azeite a gosto 
 + mostarda a gosto 

MODO DE PREPARO
 

       Para começar essa receita de lombinho de porco com massa 
folhada, junte todos os ingredientes necessários.

Coloque o lombinho de porco num refratário e tempere com 
molho inglês, sal , alho em pó, pimenta do reino e azeite.

Depois de cozinhado, retire o lombinho do refratário e deixe 
esfriar um pouco. Entretanto, estenda a massa folhada e coloque 
a mostarda a gosto sobre a massa.

Coloque o lombinho por cima da mostarda, enrole e pincele a 
massa folhada com a gema de ovo.

Leve ao forno novamente, até a massa folhada ficar dourada. 
O seu lombinho de porco com massa folhada está pronto!

Sirva com legumes no forno ou com salada.
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a resposta para as maiores

esta aquiprodutividades

Superprecocidade com elevado potencial produtivo
Excelente arquitetura de plantas
Excelente sanidade de plantas e grãos
Excelente opção para silagem

www.pioneersementes.com.br

Tecnologia de proteção contra insetos Herculex® I desenvolvida pela Dow AgroSciences e Pioneer Hi-Bred. Herculex® e o logo HX são marcas registradas da Dow AgroSciences LLC. LibertyLink® e o logotipo da gota de água são marcas da BAYER S.A. 
RoundupTM e Roundup ReadyTM são marcas utilizadas sob licença da Monsanto Co. Março / 2014 - Observou-se redução na suscetibilidade e resistência à proteína Cry1F (tecnologias Herculex® I e Optimum® Intrasect®) em populações de 
lagarta-do-cartucho-do-milho (Spodoptera frugiperda). Por favor, entre em contato com o Representante de Vendas de produtos marca Pioneer® e informe-se sobre as Melhores Práticas no Manejo Integrado de Pragas.

0800 772 2492 | saiba mais: pioneersementes.com.br
®,TM Marcas registradas ou marcas de serviço da Dow AgroSciences, DuPont ou

Pioneer e de suas companhias afiliadas ou de seus respectivos proprietários.
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