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Valor de Mercado

O quadro abaixo, apresenta os valores de mercado da soja, milho e tri-

go, na média do mês. A comparação realizada é da média do mês de 

junho de 2016, com mesmo mês do ano de 2017. O campo “Variação” 

mostra o comparativo com os valores dos dois meses.

mercado (média mensal)

Produtos Junho de 2016 Junho de 2017 Variação

Soja R$ 82,34 R$ 58,43 - 29%

Milho R$ 38,41 R$ 19,33 - 50%

Trigo R$ 45,18 R$ 32,66 -28%

Balança comercial em alta

A balança comercial brasileira encerrou o primeiro semestre com sal-

do recorde, US$ 36,2 bilhões, o melhor resultado para o período desde 

o início da série histórica em 1989. E no primeiro semestre de 2016, o 

saldo foi de US$ 23,6 bilhões.

A Safra recorde é uma das grandes responsáveis e pelo aumento dos 

preços das commodities, a balança comercial encerrou o semestre com 

saldo de 53,1% acima do que no mesmo período em 2016.

Já as exportações somaram US$ 107,714 bilhões, é o quinto melhor do 

primeiro semestre da história da economia brasileira, um crescimento 

médio de 19,3% em comparação com os seis primeiros meses do ano 

passado.

Milho em alta

O sucesso no avanço da colheita de milho aponta que a expectativa de 

recorde na segunda safra, avaliada pela FCStone, vai se concretizar. 

Segundo a previsão da consultoria a segunda safra de milho 2016/2017 

no Brasil, que passou para 66 milhões de toneladas, a estimativa ante-

rior estava em 65,2 milhões de toneladas. A expectativa da consultoria 

é de um aumento das exportações de milho do Brasil neste segundo 

semestre. 

Banco do Brasil disponibiliza R$ 103 bilhões

O Banco do Brasil vai disponibilizar para a safra 2017/2018, R$ 103 bi-

lhões, para organizações do agronegócio e R$ 91,5 bilhões em crédito 

rural aos produtores e cooperativas. Destes, R$ 72,1 bilhões serão dire-

cionados para operações de custeio e comercialização e R$ 19,4 bilhões 

para créditos de investimento agropecuário. 

As taxas terão redução de 1 ponto percentual para as linhas de custeio, 

investimento e comercialização da agricultura empresarial.

O Pronamp – Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural – 

para o Médio Produtor Rural, destinado R$ 15,5 bilhões.

O Pronaf - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-

liar – Sendo o principal banco da agricultura familiar, o BB estimativa 

é de R$ 14,6 bilhões, mais a manutenção das reduzidas taxas para fi-

nanciamento através do Pronaf entre 2,5% a.a. e 5,5% a.a.

Para o Pronaf Mais Alimentos, a linha de crédito para investimento do 

Pronaf, o Pronaf Mais Alimentos, será de R$ 6,5 bilhões para financia-

mentos na safra 2017/18. 

E o ABC – Programa Agricultura de Baixo Carbono, a projeção é de 

mais de R$ 1,5 bilhões em financiamentos.

Na Armazenagem, o BB estima aplicar R$ 1 bilhão por meio do Progra-

ma de Construção e Ampliação de Armazéns (PCA) na safra 2017/18. 

Para a categoria do Inovagro – Programa de Incentivo à Inovação Tec-

nológica na Produção Agropecuária, o banco projeta financiar R$ 1 

bilhão. 

Já a Moderfrota, para dar sequência na modernização do agronegócio, 

o incentivo é de R$ 700 milhões para operações de investimento por 

meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e 

Implementos Associados e Colheitadeiras. As empresas do Agronegó-

cio, também serão contempladas com disponibilização de R$ 11,5 bi-

lhões para as organizações da cadeia do agronegócio.

A grandeza do 
cooperativismo do oeste

Dilvo Grolli - Diretor Presidente da Coopavel

No cenário de dificuldades da economia bra-

sileira, o cooperativismo está alavancando o 

crescimento e minimizando os efeitos da cri-

se econômica e social.

Neste contexto, as 69 Cooperativas Agrope-

cuárias do Paraná, estão gerando 72,5 mil 

profissionais diretos e atendem 160,5 mil fa-

mílias de Produtores Rurais, que somados 

com empregos indiretos e seus dependentes, 

as Cooperativas do Paraná atendem 1 milhão 

de pessoas, o equivalente a 10% da população 

total. 

No Oeste do Paraná, o Cooperativismo, é mui-

to forte, muito representativo, gera 42 mil 

empregos, atende 45 mil famílias, entre em-

pregos indiretos e seus familiares, as Coope-

rativas do Oeste atendem e dão sustentação 

econômica e social para mais de 400 mil pes-

soas, o equivalente a 30% da população, que 

participam e dependem do cooperativismo 

na região.

Na produção de grãos, o Paraná tem uma 

área de apenas 2.32% do território nacional, 

é o segundo Produtor do Brasil com mais de 

40 milhões de toneladas de grãos, principal-

mente Soja, Milho e Trigo. As Cooperativas 

movimentam 60% da produção do Agronegó-

cio, com um alto índice de valor agregado à 

produção agropecuária, por isso, nos últimos 

5 anos disponibilizaram e investiram R$ 3 bi-

lhões em armazenagem e agroindústrias de 

processamentos.

O Agronegócio Brasileiro é caracterizado pelo 

baixo valor agregado, e por ser um grande 

exportador de grãos. A pujança, o empreen-

dedorismo, o uso da tecnologia e os grandes 

investimentos das cooperativas, mantém 

mais de 100 Agroindústrias, localizadas no 

Oeste do Paraná, que geram empregos e ren-

tabilidade à cadeia do Agronegócio, uma in-

versão da trajetória tradicional do Brasil.

“A sobrevivência da região 
não está apenas na 
produção de grãos, mas 
no valor agregado, onde se 
gera emprego e renda com 
resultados extraordinários 
para a sociedade, com 
inclusão social e econômica 
na arrecadação de 
impostos municipal, 
estadual e federal.

” 

Nos últimos anos as Agroindústrias de Carne 

e de Leite passaram por um momento desa-

fiador, no qual, a crise econômica dificultou 

o consumo doméstico, mas as Cooperativas 

do Oeste preservaram o espírito de empreen-

dedorismo com muito trabalho, comprometi-

mento com as demandas e as necessidades da 

região. 

Apesar das dificuldades da economia brasi-

leira, o Oeste do Paraná, com base na repre-

sentação forte do Cooperativismo, com uma 

visão econômica e social, onde os Produtores 

Rurais tornaram-se Empresários Rurais, a 

população da região não sentiu a falta de em-

prego e temos a melhor distribuição de renda 

do estado, graças ao trabalho das Cooperati-

vas.

A grandeza do Cooperativismo do Oeste está 

no valor agregado à produção agropecuária. 

O faturamento global de todas as Cooperati-

vas do Oeste seria de aproximadamente R$ 10 

bilhões e devido ao valor agregado a elas, ul-

trapassaram a R$ 22 bilhões. O cálculo é com 

base na exportação de uma tonelada de Milho 

por U$ 150,00 e uma tonelada de Soja por U$ 

380,00 e quando transformados em Carne a 

média de venda de uma tonelada tem o valor 

U$ 2.000,00 até U$ 4.000,00. Esta diferença 

explica porque o Oeste é forte e é a região de 

maior valor agregado do Brasil. ∏



REVISTA COOPAVEL6 REVISTA COOPAVEL 7

PágInA Um ESPIRITUAl

“Ninguém pode viver sem amor e não deve-

mos crer que o amor deva ser merecido, que se 

não formos belos, atraentes e fortes, ninguém 

pensará em nós”, afirmou o Papa diante das 

cerca de 20 mil pessoas presentes na Praça.

“Os narcisismos do homem nascem de sua so-

lidão; é possível que ninguém esteja disposto 

a querer bem gratuitamente a outra pessoa?”, 

questionou o Papa. “Não seria um mundo, 

mas um inferno”, advertiu.

Por detrás de tantas formas de ódio social e 

delinquência, existe quase sempre um cora-

ção não-reconhecido, disse o Papa. Ele des-

tacou que não há crianças ou adolescentes 

maus, mas pessoas infelizes.

Francisco ressaltou ainda que somente a ex-

periência de dar e receber amor faz o homem 

feliz, um amor como o de Deus: vem antes de 

tudo e é incondicionado. Deus não ama por 

alguma razão, mas porque Ele mesmo é amor 

e o amor tende, por natureza, a se difundir, a 

se doar.

Citando São Paulo, o Papa explicou que “a 

prova de que Deus nos ama é que Cristo mor-

reu por nós quando éramos ainda pecado-

res”, ou seja, distantes, como o Filho Pródigo. 

“Quando ainda estava longe, seu pai o avistou 

e foi tomado de compaixão”, segundo narrado 

por Lucas, o evangelista.

Amor de mãe e pai não tem igual

“Quem de nós ama desta maneira, senão um 

pai ou mãe? Mães continuam querendo bem 

a seus filhos mesmo quando estão encarce-

rados, nunca deixam de sofrer por eles e os 

amam mesmo sendo pecadores. Deus faz o 

mesmo conosco: somos seus filhos amados! 

(…) É Nele, em Jesus, que fomos queridos, 

amados, desejados; Ele imprimiu em nós uma 

beleza primordial que nenhum pecado ou es-

colha errada na vida pode cancelar”.

Concluindo, o Papa perguntou aos fiéis: “para 

curar o coração de uma pessoa infeliz, qual 

seria o remédio?”. Ele respondeu que é pre-

ciso, antes de tudo, abraçá-la, para que sinta 

que é desejada, que é importante, e deixar de 

ser triste. Amor chama amor. “Jesus não mor-

reu e ressuscitou para si mesmo, mas por nós, 

para que nossos pecados sejam perdoados. 

Assim, é tempo de ressurreição para todos: é 

hora de salvar os pobres do desencorajamen-

to, principalmente aqueles que jazem no se-

pulcro há bem mais que três dias. Sopra aqui, 

sobre nossos rostos, um vento de libertação; 

germina aqui o dom da esperança, a do Deus-

-pai que nos ama sempre e como somos, bons 

ou maus”. ∏

Papa: o amor de Deus é incondicional

Shutterstock: Boris Stroujko

 Mais máquinas no campo

De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Au-

tomotores – Anfavea, as vendas de máquinas agrícolas no acumulado 

do ano cresceram 20% em relação ao ano de 2016, o destaque nas com-

pras são os tratores de menor potência. Do mês de maio para junho as 

vendas foram de 4.055 e 4.051 unidades de um mês para o outro.

Os dados englobam tratores de roda e esteira, plantadeiras, máquinas 

para colher grãos e cana e retroescavadeiras. Na comparação com o 

mês de junho de 2016, quando as vendas foram de 4.102  unidades, a 

retração do mercado de máquinas agrícolas foi de 1,2%.

Já o acumulado do ano, o mercado se mostra mais aquecido que no ano 

passado. As vendas totais no primeiro semestre foram de 17.512 má-

quinas, um crescimento de 21,8% em relação ao intervalo de janeiro a 

junho de 2016. 

Entre os tratores, o destaque foi para os equipamentos de pequeno por-

te, com até 80 cavalos de potência. No primeiro semestre, foram vendi-

das 6.979 unidades. Depois vieram os tratores com motorização entre 

81 e 130 cavalos (3.989 unidades) e os superiores a 130 cavalos (3.366). 

As colheitadeiras de grãos, as máquinas de menor porte, com motori-

zação de até 265 cavalos, lideraram as vendas com 773 unidades entre 

janeiro e junho deste ano. Depois vieram as que têm entre 266 e 410 

cavalos, foram 591 unidades, seguidas pelas superiores a 410 cavalos 

de potência, foram 315 unidades. ∏ 
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Férias! Proibido reclamar.

O chefe da Igreja Católica está atualmente 

de férias mas decidiu gozá-las “em casa”. 

Como tal, tem recebido visitas de amigos e 

outros dignitários no seu apartamento em 

Santa Marta. E todos eles têm reparado no 

cartaz, incluindo um amigo de longa data 

do Papa Francisco que, achando graça à si-

tuação, tratou de tirar uma foto e divulgá-la 

publicamente. Mas sempre com a aprovação 

e bom humor do papa.

O aviso é seguido de um texto onde se pode 

ler: “os infratores são acometidos de uma 

síndrome de vitimização que lhes afeta o 

bom humor e a capacidade de resolver pro-

blemas”. E termina concluindo que “para se 

tornar o melhor si, [uma pessoa] deve con-

centrar-se no seu potencial e não nas suas 

limitações, deve parar de reclamar e agir 

para mudar a sua vida para melhor”.



REVISTA COOPAVEL8 REVISTA COOPAVEL 9

AgRIcUlTURA AgRIcUlTURA

O planejamento da atividade agrícola é uma etapa muito importante 

para alcançar altos níveis de produtividade e rentabilidade na cultura 

da soja. Entre os principais fatores definidos na fase do planejamento 

estão: a escolha do material genético de maior adaptação à realidade 

da propriedade; o ajuste de época de semeadura e população adequa-

das a cultivar; a interpretação da análise de solo e definição da neces-

sidade de adubação para atingir a produtividade esperada; a definição 

do manejo de pragas e doenças e a complementação foliar com micro-

nutrientes e produtos hormonais.

Para obter de altas produtividades, é necessário estar atento para a 

necessidade de todos os nutrientes da cultura e realizar uma nutrição 

balanceada para as plantas. No caso da soja, com objetivo de uma pro-

dutividade de 5.000 kg por hectare, para níveis médios no solo de P e K 

(fósforo e potássio), são necessários aproximadamente 120 kg de P2O5 

e 135 kg de K2O. Ainda, para essa produtividade, a demanda de S (enxo-

fre) é de aproximadamente 50 kg do nutriente. 

Dos nutrientes de maior importância para a cultura da soja, o Nitro-

gênio é o que precisa utilizar maiores quantidades. Por exemplo, para 

alcançar a produtividade de 5.000 kg por hectare são necessários apro-

ximadamente 400 kg de N (nitrogênio), o equivalente a 890 kg de ureia 

por hectare. Porém graças à fixação biológica de nitrogênio (FBN), a 

adubação nitrogenada em cobertura não é viável e nem necessária.

Além do fator nutricional, a deficiência de nitrogênio está relacionada 

como uma das principais causadoras da retenção foliar e haste verde 

da soja, sintoma cada vez mais presente em lavouras. No solo, natural-

mente existe uma população do gênero Bradyrhizobium, porém a que 

está no solo é pouco eficiente na fixação de nitrogênio, uma vez que são 

mais rústicas e é pouco produtiva na FBN.

O Brasil é considerado um país modelo na aplicação dos benefícios da 

fixação biológica do N, especialmente pela utilização de estirpes elite 

de Bradyrhizobium na cultura da soja, em simbioses capazes de suprir 

totalmente a demanda da planta por nitrogênio. Estimativas apontam 

para contribuições da FBN da ordem de mais de 300 kg de N/ha, além 

da liberação de 20-40 kg N/ha para a cultura seguinte.

“Após vários anos de estudos com a soja, 
a Embrapa, obteve uma média de 8,4% 
de incremento de produtividade com 
a re-inoculação anual, isso porque são 
inseridas no sistema estirpes de bactérias 
mais eficientes na fixação de nitrogênio em 
relação às bactérias presentes no solo.

”
 

 

Além da inoculação da soja com Bradyrhizobium, está disponível para 

o produtor rural a utilização de bactérias promotoras do crescimento 

de plantas do gênero Azospirillum, que podem aumentar o sistema ra-

dicular e o volume de solo explorado. Isso melhora a nodulação da soja, 

aumentar a absorção da água e dos nutrientes. Esse outro grupo de 

bactérias produz hormônios de crescimento: auxinas, giberelinas e ci-

tocininas, realiza FBN, induzindo a resistência à estresses ambientais.

Desde 2010 a Embrapa vem comprovando bons incrementos de pro-

dutividade de soja com a utilização combinada destes dois grupos de 

bactérias fixadoras de N (Bradyrhizobium + Azospirillum), chamada 

de co-inoculação. Os resultados obtidos com essa nova prática são de 

7,7% de aumento na produtividade da soja, em relação a inoculação pa-

drão apenas com Bradyrhizobium. Durante o ciclo da cultura da soja, 

esses dois grupos de micro-organismos contribuem com o suprimento 

de nitrogênio e melhoram o estado nutricional da planta e maior tole-

rância a estresses ambientais, como a seca. Isso sem citar os ganhos 

econômicos ao produtor rural, que pode dispensar a adubação mineral 

nitrogenada da soja.

Importância da inoculação na cultura 
da soja para altas produtividades
Texto: Eng. Agr. Ademir Fano, Eng. Agr. Rafael Eduardo Managó,  

Eng. Agr.Fernando Carminatti e Eng. Agr. Marcos V. B. Prates

No entanto, para garantir um bom resultado com a fixação biológica 

de nitrogênio na soja com estes micro-organismos, o agricultor deve 

estar atento para alguns pontos fundamentais dessa prática como, por 

exemplo:

 + Armazenar o inoculante em local fresco e evitar exposição ao sol 

durante o transporte do produto;

 + Fazer a inoculação das sementes à sombra, para proteger as 

bactérias do sol e calor excessivo;

 + Distribuir o inoculante o mais uniforme possível nas sementes, 

independente do método utilizado;

 + Fazer a semeadura o mais rápido possível após a inoculação – 

semeadura no mesmo dia da inoculação;

 + No caso de inoculação no sulco de semeadura, a dose de inoculante 

deve ser de 3 a 6 vezes maior que no método tradicional, com 

volume de calda de 50 lts/ha;

 + Se o tratamento de sementes for feito na propriedade, deve-se 

seguir a recomendação dos fabricantes e, após a secagem das 

sementes, realizar a inoculação por último.

A pré-inoculação das sementes de soja é o que existe de mais moderno 

para FBN, com a utilização de inoculantes longa vida, onde o produto 

é aplicado durante o processo de tratamento industrial das sementes e 

confere uma vida útil no armazenamento que pode chegar até 45 dias 

sem que haja prejuízo na inoculação das sementes. Essa técnica se ba-

seia na aplicação conjunta das bactérias com produtos protetores e 

substâncias alimento, o que garante a sobrevivência dos microrganis-

mos no prazo indicado, mesmo junto com os demais produtos utiliza-

dos no tratamento de sementes industrial (TSI).

O método inovador garante maior agilidade ao produtor rural no 

momento da semeadura, uma vez que não há necessidade de parar a 

operação do plantio para realizar a inoculação. Também há uma dis-

tribuição homogênea do inoculante nas sementes, visto que é realiza-

do no junto ao TSI.

Para a próxima safra, a Coopavel estará disponibilizando aos seus as-

sociados algumas cultivares com a pré-inoculação. Fale com algum 

profissional do departamento técnico da cooperativa para outras in-

formações a respeito dessa nova modalidade de inoculação. ∏

calcário de conchas
www.cysy.com.br

Plante com tecnologia
colha resultados

Aumenta a eficiência do fertilizante

Melhora a atividade microbiológica
da rizosfera

Calcário de reação imediata

Corrige o pH da linha de plantio

Alta pureza química

Aplicação localizada, menor custo
por hectare

Complementa a nutrição em áreas
de alta produtividade

Fornece Ca solúvel
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Porém, o avicultor não deve apenas se preocupar com a temperatura 

do ambiente, mas também com a da cama. Quando os pintainhos são 

colocados sobre a cama fria, acabam perdendo calor, provocando uma 

diminuição na sua temperatura corpórea. Um dos principais indicado-

res da temperatura da cama é a temperatura dos pés dos pintainhos. Se 

os pés estiverem frios, a temperatura corporal das aves também está 

baixa ou vice-versa. Uma maneira simples do produtor avaliar isso é 

colocando os pés dos pintainhos contra o rosto, assim será possível 

avaliar se a ave está aquecida ou fria.

Segundo especialistas, quando as temperaturas estão baixas, é preci-

so fazer um pré-aquecimento da cama com antecedência, em média de 

24 a 48 horas antes do alojamento, para atingir a temperatura ideal da 

cama entre 28 e 32oC.

Para se ter um aquecimento adequado é necessário possuir aviários 

bem vedados, ter fornos e campânulas de capacidade de acordo com 

a quantidade de animais, ter madeira e/ou pellet secos e de qualidade, 

pré-aquecer a cama com 24 a 48 horas de antecedência do alojamento.

Figura 2. Temperatura adequada da cama, devido ao pré-aquecimento. 

Para manter uma assiduidade nos índices zootécnicos da avicultura, 

os cuidados com o aquecimento inicial devem ser rigorosos, já que está 

diretamente ligado ao desenvolvimento dos pintainhos, e consequen-

temente, ao resultado final do lote. ∏

Importância do aquecimento 
para o desenvolvimento 
dos pintainhos
Texto: Thalys Eduardo N. V. de Lima 

Médico veterinário

A avicultura brasileira tem evoluído na genética, na nutrição e na tec-

nologia de equipamentos, o que auxilia diretamente na evolução dos 

índices zootécnicos dos frangos de corte. 

Mesmo com esta evolução, algumas técnicas de manejo são a base da 

avicultura, e estão diretamente ligadas ao bom desenvolvimento das 

aves, dentre as quais, o destaque para o aquecimento das aves.

Por estarmos na região Sul do Brasil, onde o clima possui tempera-

turas mais frias durante o inverno, é necessário discutir e entender a 

grande importância do aquecimento dos animais, a fim de aperfeiçoar 

os resultados zootécnicos.

As duas primeiras semanas de vida das aves são as mais críticas, pois 

os erros cometidos nesta fase, não poderão ser corrigidos, que vão afe-

tar de maneira negativa no desempenho final do lote. Para atender as 

exigências de conforto térmico das aves, o aquecimento, é fundamen-

tal no início da vida dos animais. Na fase inicial dos pintainhos, não 

possuem um sistema de termorregulação corpórea, ou seja, não pro-

duzem seu próprio calor, por isso, é necessário o fornecimento de calor 

para as aves através de fornos e campânulas.

Durante as primeiras 48 horas após a eclosão, o saco vitelínico também 

conhecido como gema, será uma das principais fontes de nutrientes 

para o pintainho, já que possui proteínas, gorduras, vitaminas, além de 

anticorpos de defesa para o pintainho. O aproveitamento da gema está 

relacionado com o consumo de ração e de água, uma vez que irá ativar o 

peristaltismo intestinal e auxiliar na melhor absorção da gema. É nes-

ta fase inicial que ocorre a maior taxa de formação dos órgãos vitais, 

como o intestino, que é o maior e mais importante órgão das aves, pois 

além de ser um órgão com funções imunitárias, é responsável por toda 

absorção dos nutrientes e pelo ganho de peso.

No aviário, os pintainhos são alojados em um espaço denominado pin-

teira, local onde será fornecido água e ração, além de todo controle de 

umidade, qualidade do ar e temperatura, para que os animais possam 

expressar seu potencial. A partir desse momento, o aquecimento, é sem 

dúvida, um dos parâmetros mais importantes para o desenvolvimento 

das aves. A zona de conforto térmico dos pintainhos é de 32oC, toda-

via, quando submetidos à temperaturas abaixo da zona de conforto, 

as aves irão se aglomerar, diminuindo o consumo de ração e de água.

Figura 1. Pintainhos aglomerados pelo aquecimento inadequado.

melhores produtores do mês de Junho 2017

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

Edicarlos Pedro Neis 3,524 47.21 1.730 3.26 74.65 417 Catanduvas

Adriano Antonio Masson 3,396 46.00 1.708 2.91 73.83 415 Três Barras do Paraná

Edson Luiz Koswoski 3,632 47.19 1.741 7.39 76.97 408 Guaraniaçu

Flori de Paula Carlos 3,166 44.17 1.700 4.13 71.68 406 Guaraniaçu

Edson Luiz Koswoski 3,585 48.21 1.739 5.14 74.36 405 Guaraniaçu

Shutterstock: Kucher Serhii
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SUInocUlTURA SUInocUlTURA

A tradição de produção de suínos da região 

Sul brasileira, a ampla expansão da atividade 

para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, leva-

ram à necessidade de adequação das instala-

ções e do manejo de acordo com a diversidade 

climática do país.

Em algumas situações os suínos enfrentam as 

temperaturas elevadas, as variações de umi-

dade relativa do ar, as baixas temperaturas, 

as amplas variações de temperatura ao longo 

do ano, quando estão acima ou abaixo da zona 

de conforto térmico, todas essas exigem ins-

talações que possibilitem aquecimento e res-

friamento de acordo com cada situação.

A zona de conforto térmico, determinada pe-

las temperaturas ideais para cada fase, é limi-

tada pela temperatura crítica inferior, ou seja, 

pela temperatura ambiental abaixo da qual o 

animal aciona seus mecanismos termorre-

gulatórios, com objetivo de produzir calor 

corporal. Já a temperatura crítica superior, 

que é a temperatura ambiental acima da qual 

ocorre a termorregulação, auxilia o animal na 

dissipação de calor corporal. Com a chegada 

dos meses mais frios do ano, as temperaturas 

baixas frequentemente abaixo do limite críti-

co inferior, são fatores que podem ocasionar 

problemas respiratórios nas creches e nas 

terminações e entéricos nas maternidades e 

nas creches.

Independentemente do tamanho do plantel, 

do tipo de instalação ou do tempo de uso da 

granja, podem ser utilizados equipamentos, 

acessórios anexos às edificações, para mini-

mizar a interferência do ambiente externo 

sobre o animal confinado e produzir um mi-

croclima interno adequado à fase de produ-

ção, a fim de fornecer as condições para que o 

leitão manifeste todo o seu potencial de cres-

cimento.  Essa condição ambiental conhe-

cidamente exerce efeitos diretos e indiretos 

sobre os suínos em todas as fases de produ-

ção, os quais se agravam nas fases iniciais da 

produção pela alta susceptibilidade nas bai-

xas temperaturas.

Alguns cuidados são necessários 
para manutenção de um 
ambiente adequado aos leitões 
no outono e no inverno

A faixa de temperatura para conforto dos lei-

tões lactentes varia de acordo com a idade. 

Para um leitão recém-nascido, a faixa de con-

forto está entre 31 e 34°C, com 35 dias de vida 

entre 26 e 30°C, a temperatura ideal para um 

suíno na fase final está entre 16 e 21°C.

De acordo com os estudos existentes, a in-

gestão de alimentos pelos animais diminui 

em 100g para cada grau centígrado da tem-

peratura, acima da zona de conforto térmico. 

Como os leitões reduzem a sua atividade mo-

tora, ingerem menos colostro ou leite, o que 

aumenta a predisposição ao esmagamento 

e problemas sanitários em situações de frio. 

Para garantir o ambiente ideal para as matri-

zes e os leitões, podemos utilizar as cortinas, 

o forro e o escamoteador.

As faixas de temperaturas, ao lado, são ideias 

para as diversas fases da vida do suíno.

As cortinas controlam a ventilação natural, 

auxiliam na manutenção, a temperatura in-

terna da instalação, protege os leitões da in-

cidência direta de vento sobre os animais. 

Para um melhor aproveitamento, as cortinas, 

devem ser instaladas envelopadas de forma 

individual, por barracão. A regulagem da 

abertura das cortinas é uma atividade dinâ-

mica, deve ser feita a cada mudança na dire-

ção do vento, aumento, queda de temperatura 

e chuva, de modo a assegurar o menor efeito 

possível das variações externas de ambiente 

sobre a temperatura no interior da instalação. 

Devem ser mantidas em bom estado de con-

servação e com seu sistema de abre/fecha em 

funcionamento para que desempenhem ade-

quadamente a sua função.

Promover a ambiência na suinocultura 
está ao alcance de todos
Texto: Gustavo Bernart – Médico Veterinário

É muito comum que os leitões sejam transfe-

ridos das creches para as instalações de ter-

minação, praticamente sem a preparação do 

ambiente da nova instalação, ou seja, saindo 

de uma temperatura controlada próxima 

de 25°C para a temperatura ambiente. Na 

fase de terminação pode ser utilizado o for-

ro sobre parte da baia e as campânulas para 

promover uma adaptação gradativa às tem-

peraturas mais baixas.  A zona de con-

forto térmico dessa fase é de 18 a 25°C, sendo 

15°C o limite crítico inferior. As cortinas apre-

sentam mais uma vez a função de isolamento 

do ambiente interno, da mesma maneira que 

nas demais fases e a qualidade do ar deve ser 

mantida através da constante renovação du-

rante o dia.

Em todas as fases da produção é possível 

adaptar as instalações para a época mais fria 

do ano, promovendo a máxima expressão de 

crescimento dos animais com bom retorno 

sobre o investimento. A atenção ao forneci-

mento da adequada condição de ambiente, 

com a eficiente realização dos manejos bá-

sicos, auxilia na melhoria da produtividade, 

reduz a ocorrência de surtos de problemas 

sanitários, a mortalidade e os custos com me-

dicação. A prevenção e o manejo correto são 

as essenciais para o sucesso da atividade.∏

melhores produtores do mês de Junho 2017

Produtor c. A. Real c. A. Ajustada gPd mort. (%) mão de obra
Tipo de 

comedouro

Gerson Krug 2,172 1,993 981,22 1,21 Familiar Automático

Genuino Zuanazzi 2,233 2,08 904,61 0,41 Familiar Tampão

Erlei Andriguetti 2,301 2,103 946,06 0,1 Familiar Automático

Valdecir Mauerwerk 2,306 2,110 915,74 0,88 Contratada Automático

Marcio Badalotti 2,32 2,117 863,9 1,12 Familiar Tampão

Temperatura ideal (°c) Temperatura crítica (°c) Umidade relativa

min máx min máx Ótima

matrizes 12 18 0 30 50-70

leitões

nascimento 30 32 15 35 70

1 semana 27 28 15 35 70

2 semanas 25 26 13 35 70

3 semanas 22 24 13 35 70

4 semanas 21 22 10 31 70

5 a 8 semanas 20 22 8 30 50-70

20 a 30 kg 18 20 8 27 50-70

30 a 60 kg 16 18 5 27 50-70

60 a 90 kg 12 18 5 27 50-70

Cortinas em meu estado de conservação

Shutterstock: Dusan Petkovic



Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Fundada em 1970, com 41 produtores, a Coo-

pavel tem como objetivo principal concentrar 

a produção dos seus grãos, e assim, aumentar 

a rentabilidade dos associados, com um pla-

nejamento de investimentos a médio e a longo 

prazo, a cooperativa mantém seu crescimen-

to sustentável em busca de desenvolvimento 

industrial.

Localizada no Oeste do estado do Paraná, a 

pequena cooperativa agroindustrial se trans-

formou em uma das 20 maiores empresas do 

agronegócio brasileiro, mérito do esforço coo-

perativo de mais de 5.600 colaboradores no 

Oeste e Sudoeste do estado, sendo que só em 

Cascavel são 4.200 profissionais e 4.936 asso-

ciados, gerando emprego e renda para mais de 

10 mil famílias.

Hoje, a Coopavel, atua em mais de 17 muni-

cípios, possui 30 filiais com recebimento de 

grãos, venda, assistência técnica agrícola e 

pecuária. No complexo industrial em uma 

área com mais de 1,5 milhões de m², as 12 

agroindústrias produzem carnes de frango e 

suínos, farinha de trigo, óleo de soja, ração, 

sementes e fertilizantes, com foco na produti-

vidade, na rentabilidade e na preservação do 

meio ambiente. 

Todo o avanço da Coopavel refletiu direta-

mente na continuidade dos que a cooperativa 

tem realizado grandes investimentos como a 

aquisição de novas áreas, novos equipamen-

tos, ampliações e modernizações das filiais e 

agroindústrias. 

Coopavel, 
a força que 
sustenta mais de 
10 mil famílias
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mATéRIA dE cAPA mATéRIA dE cAPA

“Em 2016 a cooperativa 
apresentou um crescimento 
de 9%, seu faturamento foi 
de R$ 2,12 bilhões, o volume 
de vendas é promovido, 
grande parte, por suas 
agroindústrias, que tem 
como produto principal 
a linha avícola.

”
A cooperativa destina, 50% da sua produção 

de aves ao mercado externo, para mais de 30 

países da América do Sul, Europa, Oriente Mé-

dio e Ásia.

Outra frente de atuação da cooperativa são 

os grãos. A cultura da soja, por exemplo, é 

a principal fonte de renda da maioria das 

propriedades rurais do Oeste do Paraná. A 

cada safra as empresas apresentam novas 

tecnologias, variedade de sementes com me-

lhoramento genético, mais modernas, mais 

produtivas, sementes adaptadas às variações 

do clima e do manejo, com um pacote tecno-

lógico, sanitário para tolerância a determi-

nados herbicidas, pragas e doenças, por esse 

motivo a informação técnica e equipamentos 

modernos são essenciais, além da busca pela 

informação o que se torna cada vez mais im-

prescindível para o alcance das altas produti-

vidades no campo.

Neste sentido, ter a cultivar ideal, ajustar as 

recomendações de população adequadas de 

plantas em função da característica da culti-

var, época de plantio, fertilidade do solo, cli-

ma e investimento proposto em insumos são 

fatores indispensáveis para garantir o suces-

so da lavoura. Por esse motivo, a procedência 

e a qualidade das sementes utilizadas na for-

mação da lavoura estão entre os cuidados de 

produção mais importantes.

Em vários países, milhões de agricultores 

podem contar com grandes aliados para con-

tinuar desenvolvendo uma agricultura de 

qualidade, as cooperativas. Que desenvolvem 

um trabalho que é essencial para o desenvol-

vimento da produção, do suporte técnico, do 

financeiro, para suprir um dos principais de-

safios que é de alimentar o mundo.

O Brasil, segundo dados da OCDE – Orga-

nização de Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico e da FAO – Organização das Na-

ções Unidas para Agricultura e Alimentação, 

desempenha um papel central no que diz res-

peito à nutrição mundial. O Brasil é o maior 

exportador do setor agrícola do mundo. E 

para se manter nessa posição o país precisa 

de aumentar e intensificar a produção da de-

manda de alimentos para o mundo. 

Hoje o cooperativismo tem mais de 6.500 

cooperativas, é a agricultura que sustenta a 

economia brasileira, só o setor agrícola, ajuda 

a produzir mais de um terço do produto in-

terno bruto. Nas últimas décadas a produção 

agrícola brasileira mais do que dobrou em vo-

lume, o que significa dizer que podemos con-

tinuar avançando com a cooperação de todos, 

inclusive, com as novas tecnologias disponí-

vel e que estão sendo pesquisadas.

Segundo o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, o evento de-

monstra como a transferência de conhecimento através das cooperati-

vas melhora o agronegócio. “Quando começamos este evento, em 1989, 

o rendimento médio de soja no Brasil era cerca de 1.800 Kg por hectare. 

Hoje a média brasileira de produção é de 3.000 Kg por hectare”, explica 

Dilvo Grolli.

Para o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, as Cooperativas 

são organizações empreendedoras que tem uma estratégica para o 

crescimento sustentável nos diversos ramos da economia, como por 

exemplo, o crédito onde as cooperativas têm 10% da movimentação 

financeira regional. “A cooperação econômica, social entre as coope-

rativas e a sociedade se tornou símbolo de proteção, de estratégica e 

de crescimento. Para se ter uma ideia na avicultura as cooperativas do 

Oeste abatem mais de 1,6 milhões de frangos ao dia e em 2022 passarão 

para mais de 3 milhões de frangos ao dia, recebem anualmente 8 mi-

lhões de toneladas de grãos, o equivalente a 4% da produção brasileira 

e industrializam 6 milhões de toneladas”, diz Dilvo. 

Segundo a pesquisa divulgada pela OCB – Organização das Coopera-

tivas Brasileiras, de 2016, no mundo são mais de 1 bilhão de membros 

de cooperativas, uma em cada sete pessoas no mundo está ligada de 

alguma maneira ao cooperativismo, as cooperativas estão presentes 

em 96 países e geram 250 milhões de empregos. No Brasil mais de 12,7 

milhões de cooperados, somadas as famílias dos cooperados, a estima-

tiva é que o movimento cooperativista agregue em torno de 24,9% da 

população brasileira e o número de cooperados representa, em média 

6,2% da população brasileira.  E no Paraná são mais de 1.4 milhões de 

pessoas engajadas no movimento cooperativo.

Para o presidente da OCB, “estamos falando de um movimento que va-

loriza e prioriza o capital humano. Ser cooperativista é empreender e 

trabalhar em conjunto, ciente de que unidos somos mais fortes e con-

quistamos mais. Nos referimos a um modelo de negócios, que insere 

as pessoas economicamente e socialmente, promovendo naturalmente 

o desenvolvimento sustentável, proporcionando o crescimento não só 

dos seus associados diretos e funcionários, mas das comunidades onde 

está presente”, destaca o presidente da OCB, Márcio Lopes de Freitas.

Em janeiro deste ano a Ocepar, divulgou os indicadores sociais e eco-

nômicos das cooperativas, no estado do Paraná, dos últimos cinco 

anos. Confira os números espetaculares que as cooperativas podem 

apresentar.

A cada três segundos, três pessoas nascem no mundo, isso significa 

que em 2050 a população mundial chegará a cerca de 9,7 bilhões de 

pessoas, um terço a mais do que é hoje. A questão é: Como alimentar 

o mundo? Através de inovação e iniciativas que possam aumentar a 

produção sem aumentar a área, sem utilizar as terras de preservação 

ambiental. Contudo uma produção cada vez mais sustentável é a alter-

nativa para garantir a segurança alimentar da humanidade. Assim, o 

papel do cooperativismo é importantíssimo no processo de conscien-

tização das novas gerações, através de soluções e estratégias inovado-

ras.  ∏

Um dos mais belos exemplos de 
cooperativismo, de aumento de 
tecnologia no campo é o Show 
Rural coopavel, organizados 
todos os anos que conta com 
as principais novidades das 

maiores empresas internacionais 
e nacionais do agronegócio. Uma 

verdadeira vitrine, uma escola 
a céu aberto, onde pequenos, 
médios e grandes produtores, 

quer seja na linha agrícola, quer 
seja linha veterinária, ou ainda 
com equipamentos e máquinas 
agrícolas, todos têm a mesma 

oportunidade, o mesmo acesso às 
novas tecnologias apresentadas 

durante os cinco dias de feira.   

“Quando começamos 
este evento, em 1989, o 
rendimento médio de 
soja no Brasil era cerca 
de 1.800 Kg por hectare. 
Hoje a média brasileira 
de produção é de 3.000 
Kg por hectare

”

Indicadores

2012 2013 2014 2015 2016

Faturamento 
(bilhões R$)

38,13 45,62 50,51 60,33 70,00

Cooperativas  
(unidades)

236 231 223 220 221

Cooperados 
(pessoas) 

856.098 985.494 1.079.737 1.247.042 1.430.618

Colaboradores 
(pessoas)

66.755 72.449 79.241 83.267 87.193

Exportações 
(US$ milhões)

2.100 2.362 2.403 2.211 2.344

Impostos 
Recolhidos 
(R$ milhões)

1.648 1.776 1.300 1.596,90 1.886,30

Investimentos 
(R$ milhões)

1.323 2.163 2.805 2.350 2.160

Eventos 
Realizados

4.999 5.479 5.333 6.509 6.883

Participações/
treinamentos

144.445 151.415 160.539 179.920 186.876

Postos de 
trabalhos 
gerados (milhões)

1,6 1,7 2,2 2,6 2,8

Participação no 
PIB Agropecuário 
do PR (%) 

56 56 56 56 56

Fonte: Sistema Ocepar
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PEcUáRIA PEcUáRIA

Relação volumoso

Um aumento no concentrado na dieta de va-

cas leiteiras que ultrapasse 50% reduz a con-

centração de gordura do leite em função de 

uma alteração ruminal. O substrato ruminal 

com maior quantidade de concentrado pro-

porciona uma maior acúmulo de ácidos gra-

xos voláteis, que reduzem o pH do rúmen para 

menos de 6.0, o que causa uma degradação 

menor da parte fibrosa da dieta.

Quantidade e fonte de proteína

A porcentagem de proteína do leite é aumen-

ta quando também é fornecida em maior 

proporção na dieta. Esse dado é ainda mais 

concreto quando a fonte de proteína adminis-

trada é resistente aos microrganismos do rú-

men. Uma maneira de fornecer proteínas não 

degradáveis no rúmen aos animais é a utiliza-

ção de grãos que sofrem tratamento térmico 

na formulação de dietas. É preciso ter cuidado 

nesse processo, pois o excesso de calor pode 

provocar uma reação indesejável, como a rea-

ção de maillard ou caramelização, que torna 

a proteína indisponível para o animal mesmo 

depois de passar pelo rúmen.

Quantidade e tipo de fibra

Como regra geral, as dietas devem conter um 

mínimo de 28% de FDN, sendo 75% deste pro-

veniente de forragens não finamente moídas, 

ou seja, fibra efetiva.

Outro aspecto nutricional relacionado com a 

gordura do leite é a quantidade de fibra efe-

tiva, que é responsável pela manutenção do 

pH ruminal acima de 6.2 através do estímu-

lo à ruminação, que provoca um aumento na 

produção de saliva e na liberação de tampo-

nantes. A dieta deve conter no mínimo 22% de 

fibra efetiva, para que apresente efeito sobre 

as bactérias celulolíticas, sensíveis ao baixo 

pH. Desta forma, o aproveitamento e a diges-

tibilidade da porção fibrosa da dieta é maxi-

mizada e convertida em maior produção de 

leite de melhor qualidade.

Aditivos

Os tipos de aditivos mais comuns utilizados 

são os tamponantes e os ionóforos, também 

conhecidos como modificadores ruminais, 

que melhoram o desempenho produtivo de 

ruminantes e influenciam os teores de gordu-

ra do leite.

Os tamponantes como bicarbonato de sódio 

minimizam a queda do pH ruminal, evitando 

acidose ruminal quando dietas com alta pro-

porção de concentrados são fornecidas para 

os animais, mantendo ativas as bactérias que 

fermentam a fibra. Assim, os níveis de ácido 

acético, que é precursor de gordura do leite, 

não são reduzidos e não afetam o teor de gor-

dura no leite.

Os ionóforos diminuem os teores de gor-

dura do leite. Sua ação por meio da seleção 

de algumas bactérias ruminais que melhor 

convertem os alimentos em nutrientes, redu-

zindo a produção de gás carbônico e metano 

no rúmen, promovem um aumento do ácido 

propiônico, precursor de proteína do leite, 

e uma redução do ácido acético. Ocorrendo 

um aumento na produção de leite, porém com 

teores menores de gordura. É uma ferramenta 

importante na avaliação nutricional da dieta, 

podendo levar às informações sobre a eficiên-

cia de utilização de nutrientes e sobre a saúde 

animal.

Assim, o produtor pode e deve adotar boas 

práticas de manejo nutricional que possibi-

litem conforto, saúde, acesso fácil à alimen-

tação e dietas bem balanceadas em proteína, 

com níveis adequados de proteína degradável 

e não degradável no rúmen, energia, fibra, mi-

nerais e vitaminas. Essas práticas são primor-

diais para a obtenção de leite com alto valor 

nutritivo que, aliado às boas práticas de higie-

ne e investimento em capacitação de mão de 

obra, capacitação técnica especializada, são 

imprescindíveis para melhorar a qualidade 

do leite e, dessa forma, encarar o sistema de 

pagamento por qualidade como uma maneira 

real de agregar valor a seu produto.

A formulação de rações sempre foi um pro-

blema de grande importância a ser resolvido 

pelos especialistas da área de produção. Isto 

porque suas exigências nutricionais devem 

ser atendidas para que os mesmos possam 

apresentar um bom desempenho produtivo e 

reprodutivo. Contudo, apenas satisfazer tais 

exigências não é suficiente, é preciso otimizar 

a utilização dos alimentos fornecidos, pois re-

presentam custos de produção aos criadores e 

sempre que possível devem ser minimizados. 

O balanceamento das dietas visa melhorar a 

utilização dos recursos disponíveis, evitan-

do tanto uma queda no desempenho animal, 

como o desperdício de nutrientes, tornando 

assim os sistemas economicamente viáveis. 
∏

Texto: Alex Sandro Starck - Médico Veterinário

Importância e influência da 
formulação de dietas balanceadas

“A atual situação 
econômica da cadeia 
produtiva do leite exige 
que os produtores realizem 
todas as atividades do 
sistema de produção com 
máxima eficiência, para 
manter a rentabilidade e 
permanecer no negócio.

” 

Os produtores e os técnicos sabem que as va-

cas leiteiras produzem mais e melhor quando 

alimentadas com dietas balanceadas corre-

tamente. O ponto crucial é não deixar de se 

preocupar em dar alimentos de qualidade e 

quantidade suficiente para todo o rebanho 

durante o ano todo.

Em função do melhoramento genético, do au-

mento da capacidade produtiva, quando os 

bovinos são alimentados somente com forra-

gem, eles não conseguem ingerir quantidades 

suficientes de energia, de proteínas e de mi-

nerais, para suprir a demanda nutricional, 

para produzir leite ou ganhar peso. Por isso, 

é necessário a inclusão de uma fonte concen-

trada de energia, proteína e minerais na dieta 

dos animais.

A formulação de uma ração consiste apenas 

de uma das etapas para o nutricionista atingir 

qualidade e eficiência na produção de alimen-

to para os seres humanos, bem como manter 

saúde de animais destinados à produção. Com 

o balanceamento, o técnico combina racional-

mente os alimentos que irão ser consumidos e 

determina as quantidades necessárias para 

suprir os requisitos nutricionais diários dos 

animais. Uma ração está balanceada quando 

todos os nutrientes requeridos estão presen-

tes no alimento ingerido no período de 24 ho-

ras, de forma equilibrada e constante.

A manutenção de qualquer atividade produ-

tiva depende basicamente da eficiência do 

sistema de produção animal, que pode ser 

traduzida pela maior produtividade e com o 

menor custo possível. Na atividade leiteira, 

a nutrição animal é o principal fator da efi-

ciência do sistema de produção, pois é a maior 

responsável pelo nível de produção, que pode 

representar até 70% dos custos. (Figura 1)

Contudo, é possível afirmar que, quanto mais 

eficiente for à nutrição animal de um reba-

nho, mais eficiente será o sistema de produ-

ção de leite.

A composição do leite de vacas leiteiras é de-

terminada por vários fatores, como raça, es-

tação do ano, genética, estágio de lactação, 

sanidade e nutrição animal. As tendências 

atuais da comercialização do leite deman-

dam a obtenção de certos produtos lácteos, 

em geral influenciados pela composição do 

leite, diretamente relacionada à nutrição dos 

animais. A gordura é o componente de maior 

variabilidade do leite, que pode ser de 2 a 5%. 

Essa porcentagem é fortemente influenciada 

pela genética, fatores nutricionais e fatores 

ambientais.

A gordura, a proteína, o fósforo e o extrato 

seco desengordurado são variáveis de maior 

importância econômica, servindo de critério 

para o pagamento do leite em muitos países. 

Algumas medidas podem ser tomadas para 

alterar a porcentagem de sólidos no leite. Veja 

como.

Figura1. A nutrição animal é o principal fator 

da eficiência do sistema de produção, podendo 

representar até 70% do custo de produção
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oPInIão oPInIão

O cooperativismo é forte! É um movimento 

global de transformação social e de realiza-

ção de sonhos. Mundialmente, dia após dia, 

mais e mais pessoas reconhecem a impor-

tância da cooperação e aderem a esse jeito 

mais humanizado de gerar emprego, renda e 

inclusão socioeconômica. E essa experiência 

de cooperação já está presente em mais de 100 

países, congregando mais de um bilhão de 

pessoas. São homens e mulheres que não me-

dem esforços para prestar o melhor serviço 

ou produzir o melhor alimento. 

E o resultado de toda essa dedicação não po-

deria ser outro: já somos reconhecidos como 

um modelo de sucesso econômico ao redor do 

mundo e um dos grandes indicadores é a em-

pregabilidade: juntas, as cooperativas geram 

mais de 250 milhões de empregos diretos. Ah, 

e vale destacar que, se todas as cooperativas 

do planeta fossem um país, ocupariam a nona 

posição do ranking das nações mais ricas, 

segundo nos informa a Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI). 

Essa expressividade prova que as coopera-

tivas são competitivas, qualificadas e pre-

paradas para disputar qualquer mercado ao 

redor do globo. Elas são verdadeiros instru-

mentos de desenvolvimento socioeconômi-

co, cooperando para a redução da pobreza, 

para a preservação do meio ambiente e com 

a diminuição das desigualdades de gênero, 

já que valorizam a diversidade e a capacida-

de produtiva de seus cooperados. E é por isso 

que, todos os anos, o Brasil se junta a outras 

nações, no primeiro sábado do mês de julho, 

para celebrar o Dia Internacional do Coope-

rativismo, uma data para comemorar e reco-

nhecer a contribuição protagonista do nosso 

movimento para um desenvolvimento global 

e sustentável. 

E por falar em sustentabilidade, aqui no Bra-

sil, nossas cooperativas têm buscado imple-

mentar diariamente as melhores práticas de 

gestão e de governança, cientes da importân-

cia de se fazer, diariamente, uma avaliação de 

seus processos internos e propor melhorias, 

ponto fundamental para se promover um 

crescimento. Só assim será possível encon-

trar as soluções mais inovadoras para os de-

safios do dia-a-dia e obter resultados cada vez 

mais expressivos.

 Esse olhar cuidadoso se reflete em números 

expressivos. Os brasileiros cooperados já ul-

trapassam os 13,2 milhões, e estão vincula-

dos às mais de 6,6 mil cooperativas filiadas 

à Organização das Cooperativas Brasileiras 

(OCB). Além disso, só no Brasil, são gerados 

cerca de 380 mil empregos diretos. 

E é por tudo que celebramos o Dia Interna-

cional do Cooperativismo, criado pela ACI, da 

qual o Brasil faz parte. O tema da celebração 

deste ano é “Cooperativas garantem que nin-

guém fique para trás”. Ora, não poderia haver 

mensagem mais pertinente, pois ela eviden-

cia que as empresas cooperativistas têm 

uma proposta, um modelo de negócios que 

é realmente inclusivo, baseado na formação 

de redes que vão além do quadro social e dos 

cooperados, ou seja, que se expandem para 

contemplar suas comunidades de uma forma 

efetiva.

É por isso que estamos envolvendo a socieda-

de na celebração de algo vital para o coopera-

tivismo: o cuidado não só com o cooperado, 

mas com aqueles que vivem à sua volta. Aqui 

no Brasil, a comemoração ganhou um signi-

ficado ainda mais especial em 2015, quando 

decidimos celebrar, também nessa data, os 

resultados do Dia de Cooperar, mais conhe-

cido como Dia C, uma iniciativa desenvolvida 

pelas cooperativas brasileiras.

O Dia C é um dos diferenciais do cooperativis-

mo nacional. É um programa que estimula as 

cooperativas brasileiras a se engajarem em 

causas socioambientais, pautadas na ética, 

nos valores do cooperativismo e com ampla 

repercussão transformadora. E os resultados 

do Dia de Cooperar foram além das nossas 

fronteiras. Hoje, o cooperativismo é reconhe-

cido pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) como um dos instrumentos capazes de 

contribuir verdadeiramente com aqueles que 

lutam para reduzir as desigualdades sociais e 

proteger o meio ambiente.

Aliás, recentemente, em visita ao Brasil a con-

vite do Sistema OCB, o diretor social da ONU, 

Maxwell Haywood, uma autoridade no assun-

to, afirmou que as cooperativas não só podem 

levar a humanidade para um lugar melhor 

como já estão fazendo isso. Para ele, somos 

aliados naturais na construção de um mundo 

mais justo.

E de fato estamos fazendo isso. Afinal, os 

princípios e valores do cooperativismo estão 

intimamente alinhados ao que a ONU prio-

rizou quando estabeleceu os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável, os chamados 

ODS. 

É por isso que, nós, cooperativistas, traba-

lhamos para exercer a importante função de 

multiplicadores da mensagem de que precisa-

mos sempre manter um olhar voltado para a 

cuidado com as pessoas, o meio ambiente e a 

sustentabilidade dos negócios. Afinal, quem 

vive o cooperativismo, tem a certeza de que, 

juntos, somos mais fortes e podemos ir mais 

longe... sem deixar ninguém para trás! ∏

O cooperativismo não deixa 
ninguém para trás
Por: Márcio Lopes de Freitas, presidente do Sistema OCB
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R ES IDENC IAL

LLUM BATEL
15 residências suspensas 
exclusivas de 385m² até 616m² 
com até 5 vagas de garagem. 
O futuro residencial mais eficiente 
do Brasil com pré-certificação
Leed Gold.

R ES I DENC I AL

MAI  HOME
Localizado no Barigui/Ecoville. 
Com residências suspensas de 
198m² até 534m² e até 5 vagas 
de garagem. Últimas unidades. 
Entrega em novembro de 2017. 

COM ER C I AL

MAI  WORK
Localizado no Barigui/Ecoville. 
Salas comerciais à partir de 36m². 
Edifício com 13 pavimentos e 
3 elevadores. Entrega em  
novembro de 2017. 

Presente nos bairros mais nobres de Curitiba como Batel, Cabral e Ecoville, as residências suspensas da 

Laguna aliam conforto, design, exclusividade, inovação, segurança, tecnologia e sustentabilidade. Os 

empreendimentos são entregues com itens de conforto de luxo como tratamento termoacústico em 

piso e paredes das unidades, vidros duplos de alta performance, calefação através de piso aquecido e 

infraestrutura para ar-condicionado. Além de infraestrutura para automação e aspiração central e 

geração de energia por placas fotovoltaicas. Itens de segurança como guarita blindada com eclusa, 

proteção perimetral, portões duplos e acesso biométrico também estão presentes.

CONFORTO, DESIGN
E INOVAÇÃO NAS
MELHORES REGIÕES
DE CURITIBA
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1º de julho - Dia Internacional 
do Cooperativismo

No mês de julho comemoramos do dia Internacional do 

Cooperativismo. Uma das entidades que auxiliam as 

cooperativas é a ABPA - Associação Brasileira de Proteína 

Animal. Desde maio de 2014 o advogado e comunicólogo, 

Francisco Sérgio Turra, é o Presidente. Turra é natural de 

Marau (RS), é formado em Direito pela Universidade de Passo 

Fundo e em Comunicação Social pela PUC, foi vice-prefeito e, 

posteriormente, prefeito de Marau, eleito com 82% dos votos. 

Foi também presidente-executivo da Conab, quando 

promoveu uma verdadeira revolução companhia, 

transformando-a, de uma organização com sérios problemas, 

na empresa pública mais eficiente do Brasil, segundo a 

Revista Exame. Foi Ministro da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento do Brasil. Comandou a Diretoria de 

Agronegócios da Fiergs e, posteriormente, a Diretoria de 

Desenvolvimento do BRDE. Em 2008, assumiu a presidência-

executiva da ABEF que depois, fundida com a UBA, formou 

a UBABEF. É, também, o Vice-presidente da Associação 

Latino-americana de Avicultura. Foi com este conhecedor do 

Agronegócio brasileiro que a Revista Coopavel conversou. 

Revista Coopavel Na sua opinião qual é a importância do Agronegócio 

para o Brasil?

Francisco Sérgio Turra O agronegócio é um dos grandes motores eco-

nômicos de nosso país.  Na verdade, podemos dizer que, em meio à 

tempestade dos últimos três anos, a luz no fim do túnel veio do campo. 

O Brasil é um país privilegiado por deter uma das melhores capacida-

des de gerar a si mesmo segurança alimentar – e de, inclusive, contri-

buir de forma representativa com a segurança alimentar de diversos 

países.  Somente em aves, exportamos para cerca de 160 países, o que 

significa que contribuímos para a oferta de alimento destas nações. O 

agro é alimento, mas também é desenvolvimento.  Incontáveis cida-

des do país têm no agronegócio sua base econômica – algumas delas, 

inclusive, vigorando entre os municípios com os melhores índices de 

desenvolvimento humano do país.  Gera emprego e renda. Apesar de 

todos os desafios enfrentados, o agronegócio continua a ser o Brasil 

que dá certo!

RC Quando se trata da economia do país, qual é a relevância do coope-

rativismo?

FST Se o agronegócio é o motor econômico, podemos dizer que o Coo-

perativismo é um dos alicerces para a distribuição de renda e desen-

volvimento. O Cooperativismo une forças que tem um objetivo comum, 

que vai muito além do ganho econômico:  a geração do bem comum.  E 

isto é notável quando vemos a integração destas forças em agroindús-

trias sólidas, fortes, com equipes genuinamente unidas em um propó-

sito.  Seja no crédito, na saúde ou no Agro – onde estão diversas das 

mais representativas marcas do país- o cooperativismo é próspero.

RC Muitas pesquisas revelam que a economia brasileira é sustentada 

pelo agronegócio, você concorda? Por quê?

FST O agronegócio é a força motivadora do país, especialmente neste 

momento.  O Brasil passou anos com os olhos voltados para a cidade, e 

somente há poucos anos descobriu que está no campo a base de seu de-

senvolvimento. Eu diria que a economia brasileira tem no agronegócio 

a sua força positiva, a que impulsiona o país para um cenário melhor, 

para fora da crise.  Parcela significativa do nosso Produto Interno Bru-

no depende da força do campo.  Na balança comercial, o saldo positivo 

foi por anos garantido pelo desempenho dos embarques de produtos 

agropecuários.  

RC Na sua visão é possível, com a força do cooperativismo, moldar um 

novo país? Como?

FST Percebemos que nas relações interpessoais, atualmente, é forte 

o egoísmo, vícios que vão segregando e individualizando, tornando 

as sociedades piores.  A saída?  A solidariedade que se manifesta nas 

mais diversas formas, e o cooperativismo é uma das mais destacáveis 

formas. 

Onde há o cooperativismo, há um espírito de trabalho e integração, 

de desenvolvimento em conjunto, de união de forças.  Em um país tão 

dividido, como está hoje o Brasil, o incentivo ao cooperativismo pode 

gerar uma nova percepção de desenvolvimento, pela geração do bem 

comum e pela distribuição dos ganhos.   Acredito que a expansão do 

cooperativismo seria extremamente benéfica para o país, rumo à reto-

mada do desenvolvimento econômico.

RC Observando as riquezas geradas pelo Agro 

brasileiro, você acredita que teríamos o mes-

mo desempenho sem as cooperativas? Por 

quê?

FST O Cooperativismo está na raiz do de-

senvolvimento do agronegócio brasileiro.  É 

impossível pensar em um agroforte, desen-

volvimentista, sólido e internacionalizado 

como é hoje, sem o Cooperativismo.   Não 

creio que, sem nossas cooperativas, teríamos 

chegado tão longe.

RC Você acredita que o produtor rural se sente 

mais seguro quando está integrado a um sis-

tema cooperativo? Por quê?

FST A união faz a força, especialmente frente 

ao mercado.  Com o cooperativismo, o produ-

tor rural ganha capacidade competitiva.  E 

mais: ganha em capacidade investimento e 

implantação de novas tecnologias.  Um pro-

dutor isolado tem significativamente menos 

acesso a oportunidades que um produtor coo-

perado, seja em melhoria produtiva, comer-

cialização, estratégias de negócio e outros.

RC No seu ponto de vista, quais são os princi-

pais fatores que mantém as cooperativas em 

desenvolvimento?

FST Constantemente o mercado dá mostras 

da importância da unificação de forças para 

o enfrentamento das adversidades.  Tenho 

convicção que os ganhos em competitivida-

de são fatores decisivos para a força do coo-

perativismo.  Creio, entretanto, que vá além: 

cooperativas são comunidades que crescem 

unidas, promovem distribuição de renda e de-

senvolvimento.  

RC O cooperativismo de crédito tem ganhado 

força e crescimento de maneira significativa? 

Acredita que é uma tendência mundial?

FST A exemplo do ocorrido no agronegócio, o 

cooperativismo de crédito trouxe uma nova 

visão de negócio para o segmento.  Com uma 

percepção mais ampla de necessidade e apli-

cação de oferta de crédito, as cooperativas 

ganharam espaço e tem prosperado de ma-

neira robusta.  Tenho convicção que esta é 

uma vertente sólida, que deverá crescer cada 

vez mais.

RC Com base na mudança do cenário políti-

co/econômico incerto do Brasil, é possível 

afirmar que o cooperativismo é uma das al-

ternativas para tirar o país do “atoleiro” e da 

corrupção? Por quê?

FST O sistema cooperativo tem em seu prin-

cípio a transparência nas relações.  Não 

funcionaria se assim não o fosse.  Este é um 

princípio fundamental ao país neste momen-

to, a transparência, a honestidade. Somente 

com a exaltação destes valores, teremos con-

dições de viver um novo momento em nosso 

país.  

RC Como as lideranças cooperativistas po-

dem contribuir para continuar e melhorar o 

desenvolvimento do Brasil, da economia e do 

agronegócio?

FST O momento atual é estratégico para esta 

expansão do cooperativismo.  Em crise eco-

nômica, política e de imagem, o país precisa 

de novos alicerces para buscar uma nova 

identidade.  O sistema cooperativo cai como 

uma “luva”.  Este é o momento para as lide-

ranças buscarem interação com a sociedade, 

fomentando novas oportunidades para que 

novos sistemas cooperativistas se expandam 

por todo o país.

RC Como foi a sua experiência em controlar 

a crise instaurada pela polêmica “Carne Fra-

ca”?

FST Foi um dos mais desafiadores momentos 

de minha carreira.  Os equívocos e a falta de 

informações precisas na divulgação da Ope-

ração Carne Fraca tiveram consequências 

desastrosas para o nosso setor.  Os impactos 

nacionais e internacionais para a imagem de 

nosso setor foram terríveis, um prejuízo in-

calculável para todo o trabalho construído ao 

longo de cinco décadas.

FST Assim como o problema, nossa reação 

precisou ser forte, em igual medida.  Na sex-

ta-feira, cerca de 1h30 após a publicação da 

nota sobre a operação pela Polícia Federal, 

publicamos nosso posicionamento – o primei-

ro a circular na imprensa.  No fim de semana, 

continuamos nosso trabalho com a impren-

sa nacional e internacional e intensificamos 

nossa tratativa com o Governo Federal – que 

foi inquestionável desde o primeiro momento, 

com ações incisivas do Ministro Blairo Maggi 

e total apoio da presidência da República. 

Realizamos uma grande coletiva de impren-

sa, que foi transmitida ao vivo por diversos 

canais de televisão. Mais de 70 veículos do 

Brasil e do exterior acompanharam os escla-

recimentos dos fatos dados pela ABPA, junta-

mente com a ABIEC, à Sociedade Brasileira.  

O trabalho continuou ao longo das semanas 

seguintes.  Junto aos mercados importado-

res, realizamos uma série de iniciativas e 

missões.  Apoiamos o Governo nos esclare-

cimentos oficiais, enquanto realizávamos 

workshops, seminários, comunicados, conta-

tos diretos, enfim, uma complexa estratégia 

unificada pelas vice-presidências de mercado 

e técnica da ABPA.  Não deixamos perguntas 

sem respostas.

O trabalho foi bem-sucedido, mas o desafio 

apenas começou.  Vimos recentemente a rea-

ção de diversos mercados, ainda sob o efeito 

negativo da imagem desta operação.  É um 

trabalho longo de recuperação de imagem, 

que terá entre seus ápices o Salão Internacio-

nal de Avicultura e Suinocultura (SIAVS), no 

fim de agosto, em São Paulo, onde planejamos 

uma série de iniciativas focadas no resgate da 

imagem e da credibilidade dos setores.  Uma 

mostra disto é que traremos 50 jornalistas es-

trangeiros, de diversos mercados, para parti-

cipar de uma série de ações durante o evento, 

mostrando a força e a solidez de nossa cadeia 

produtiva. 

RC E hoje como está a visão do mundo para a 

carne brasileira? Conseguimos contornar a 

situação? Quais os grandes prejuízos deixa-

dos pela “Carne Fraca”?

Conseguimos acalmar os ânimos, mas é ine-

gável o estrago feito à imagem de nossa ca-

deia produtiva.  Temos alicerces fortes, como 

o fato de nunca termos registrado Influenza 

Aviária em nosso território.  A percepção de 

qualidade, entretanto, levará um tempo para 

ser recuperada.  Estávamos em um patamar 

ímpar frente ao mercado internacional. Pe-

las consequências da disseminação de infor-

mações equivocadas, nos colocaram alguns 

passos atrás.  Estou certo, entretanto, que em 

breve resgataremos tudo aquilo que construí-

mos pelo nosso setor. ∏
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VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo cIRcUlAnTE E REAl. A longo PRAZo  194.485.813,13 
4.0.0.00.0    PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

 136.261.411,10 

1.1.0.00.0   dISPonIBIlIdAdE  4.527.455,56 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS  91.348.171,86 

                              110 -   disponibilidade  4.527.455,56                               411 -    depósitos a Vista  20.340.864,07 

1.2.2.00.0   APlIcAÇÕES InTERFInAnc.dE lIQUIdEZ  3.069.716,58                               414 -    depósitos a Prazo  71.007.307,79 

                              122 -   Aplic. depositos Interfinanc.  3.069.716,58 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS  636.004,59 

1.1.3.00.0   TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS  66.620.568,52                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros  636.004,59 

                              131 -   carteira Própria  66.620.568,52 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS  36.133.113,19 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE cRédITo  119.674.521,41                               468 -    Banco do Brasil  14.431.830,45 

                              161 -   operações de crédito Setor Privado  132.578.171,36                               470 -    caixa Economica Federal  15.568.397,73 

                              169 -   operações de crédito em liquidação  (12.903.649,95)                               472 -    outras Instituições  6.132.885,01 

1.1.8.00.0    oUTRoS cRédIToS  237.291,53 4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES  8.144.121,46 

                              180 -   diversos  237.291,53                               493 -    Sociais e Estatutárias  3.163.583,89 

1.1.9.00.0    oUTRoS VAloRES E BEnS  356.259,53                               494 -    Fiscais e Previdenciárias  1.904.360,84 

                              194 -   outros Valores e Bens  356.259,53                               503 -    diversas  3.076.176,73 

1.1.0.00.0    PERmAnEnTE  231.569,40 6.1.0.00.0    PATRImÔnIo lÍQUIdo  57.436.498,92 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE USo  231.569,40                               611 -    capital Social  23.267.544,42 

                               324 - outras Imobilizações de Uso  816.784,80                               611  -  (-) capital a realizar  (9.600,00)

                               329 - (depreciações Acumuladas)  (585.215,40)                               615 -    Fundo de Reserva  34.178.554,50 

7.0.0.00.0    conTAS dE RESUlTAdo  1.019.472,51 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais  14.481.175,69 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais  (13.461.703,18)

ToTAl do ATIVo  194.717.382,53 ToTAl do PASSIVo  194.717.382,53 

NOTAS EXPLICATIVAS

01 - Na apropriação das receitas e despesas foi considerado o regime de competência mensal, sendo que nas operações de crédito adotou-se o pro-

cedimentro “pró-rata temporis”. Cascavel- PR, 31 de maio de 2017.

DILVO GROLLI 

Diretor Presidente 

CPF: 153.229.129-91

RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO 

Diretor Vice Presidente 

CPF: 015.855.689-53

MARIO JOSÉ ZAMBIAZI 

Diretor Administrativo 

CPF: 241.609.389-49

TEREZINHA DE F. MARCUSSI MARIANO 

Contadora 

CPF: 492.663.309-49 

CRC-PR. 043740/0-8

A filial da Coopavel, em Cascavel, recebeu a 

expedição técnica que está percorrendo al-

guns estados do Brasil, e o Paraná foi o ponto 

de partida do Rally da Pecuária 2017, maior 

expedição técnica privada do Brasil, com foco 

na avaliação das condições da bovinocultura 

nas principais regiões produtoras. 

Segundo uma estimativa da Agroconsult, o 

aumento deve ser de 9,6% no abate de bovinos 

este ano, se comparado a 2016. Serão abatidas 

cerca de 40,4 milhões de cabeças em 2017, de 

um rebanho total estimado em 221,6 milhões. 

O crescimento no abate, no entanto, não será 

suficiente para consumir todo o estoque de 

animais - entre machos e fêmeas - que seria 

abatido em anos anteriores. 

Na Coopavel o evento técnico em Cascavel, foi 

prestigiado por produtores, diretores e pelo 

presidente da cooperativa, Dilvo Grolli. ∏

Rally da Pecuária 2017 segue 
até agosto e avalia condições da 
bovinocultura no Paraná

Gerentes da Basf 
visitam moinho de 
trigo da Coopavel
Os Gerentes da Multinacional Alemã BASF, Alim Bicalho, gerente de 

Marketing Estratégico Regional, e Hélio Cabral, gerente de Cultivos 

Brasil de Trigo e Arroz, fizeram uma visita técnica no moinho de trigo 

da Coopavel, e em algumas propriedades com lavouras de trigo

Com objetivo de verificar no campo a resistência de plantas daninhas 

nas lavouras de trigo, eles foram conhecer a fazendo do associado, 

Neudi Alceu Magrin.

A BASF, busca transformar a química para um futuro sustentável. 

Combinam o sucesso econômico com a proteção ambiental e respon-

sabilidade social. O Grupo BASF conta com aproximadamente 114 mil 

colaboradores que trabalham para contribuir com o sucesso de nossos 

clientes em quase todos os setores e países do mundo.

O seu portfólio é organizado em 5 segmentos: Químicos, Produtos de 

Performance, Materiais e Soluções Funcionais, Soluções para Agricul-

tura e Petróleo e Gás. A BASF gerou vendas de mais de € 58 bilhões em 

2016. As ações da BASF são comercializadas no mercado de ações de 

Frankfurt (BAS), Londres (BFA) e Zurich (AN). Para mais informações, 

acesse: www.basf.com.br.  ∏

Da esquerda para direita: Alim Bicalho, Roberto Painelli (Ger. Moinho), Hélio Cabral e 

Everton Caldas (RTV Basf Coopavel).

Da esquerda para direita: Eng. Agronomo (UCAS) Deniel Frizon, Helio Cabral, Alim 

Bicalho, Neudi Magrin, Everton Caldas.
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REcEITAS REcEITAS

INGREDIENTES

Recheio

 + 300g de peito frango Coopavel cozido e 

desfiado 

 + 3 colheres (sopa) de molho de tomate 

pronto

 + 1 batata média cozida e cortada em 

cubinhos 

 + ½ lata ervilha escorrida

 + ½ lata de milho escorrida

 + Azeitonas verdes picadinhas a gosto

 + 2 dentes de alho amassados

 + ½ cebola média ralada

 + Óleo ou azeite para refogar o frango 

 + Sal ou tempero pronto a gosto

Massa

 + 2 xícaras (chá) de leite 

 + 2 ovos

 + ½ xícara (chá) de óleo

 + 2 xícaras (chá) de farinha de trigo

 + 1 colher (sopa) de fermento em pó

 + 2 colheres (sopa) de parmesão ralado

 + Sal a gosto

 + 150g de queijo muçarela fatiado ou ralado

 + Azeitonas verdes a gosto para cobrir

MODO DE PREPARO

Recheio: Em uma panela, coloque o óleo, o 

alho e a cebola. Deixe dourar um pouco. Re-

fogue o frango Coopavel em fogo baixo. Acres-

cente o molho de tomate e a batata. Continue 

misturando tudo na panela e acrescente a 

ervilha, o milho e as azeitonas. Acerte o sal, 

misture bem e reserve.

Massa: Bata todos os ingredientes da massa 

no liquidificador. Distribua nas forminhas 

da seguinte forma: coloque um pouco da mas-

sa, um pouco do recheio e mais um pouco da 

massa, preenchendo somente dois terços da 

forminha.

Obs.: não coloque muito para não derramar 

quando a massa crescer.

Leve ao forno médio 180°C, pré-aquecido, por 

aproximadamente 35 minutos ou até a torta 

ficar dourada. Faltando uns cinco minutos 

para retirar os cupcakes do forno, cubra com 

a muçarela e a azeitona. 

Obs.: se colocar a mussarela no início vai ficar 

seca.

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 1h30min

INGREDIENTES

 + 250 ml de leite

 + 2 colheres de sopa de manteiga

 + 1 colher de sopa de açúcar

 + 1 xícara de farinha de trigo

 + 2 ovos

 + 50g de açúcar

 + 1 colher de chá de canela

 + 50g de calda de doce de leite

MODO DE PREPARO

1. Colocar em uma panela o leite, a manteiga 

e 1 colher de sopa de açúcar.

2. Quando começar a borbulhar, retirar do 

fogo e juntar a farinha de uma só vez, 

mexendo sem parar.

3. Cozinhar a massa até desgrudar do fundo 

da panela e formar uma bola lisa.

4. Deixar esfriar e incorporar os ovos, um de 

cada vez.

5. Dispor a massa em uma manga de 

confeitar com um bico liso.

6. Cobrir uma forma de empada untada com 

o auxílio da manga de confeitar pelo lado 

de fora.

7. Levar para o forno 180 graus por 40 

minutos ou até que fiquem dourados. 

Reservar para esfriar.

8. Misturar o açúcar e a canela.

9. Passar as cestinhas na mistura de açúcar 

e canela e servir com uma bola de sorvete 

e calda de doce de leite.

Rendimento: 10 porções 
Tempo de preparo: 1h

Cupcake de frango

Cestinha de churros
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REcEITAS

149,08 sc/ha de soja.
O bicampeão de produtividade CESB Nacional usa Standak® Top para tratamento de sementes,

Orkestra® SC na primeira aplicação e Ativum® na segunda.

Parabéns família Seitz, a marca de 149,08 sc/ha de soja é fruto de um conjunto integrado de fatores, incluindo desde produtos
de alta qualidade até uma parceria que auxilia nas tomadas de decisões, que resultam no manejo eficiente contra a ferrugem. 

Acesse www.manejocompletodasoja.com.br,
confira o depoimento completo e saiba mais sobre
as tecnologias BASF de manejo contra a ferrugem.

Sabemos o quanto a adoção de novas tecnologias 
aliadas a um correto manejo na lavoura pode fazer 
a diferença. Nesse sentido, novamente a BASF 
esteve ao nosso lado, nos auxiliando na tomada de 
decisão para um controle fitossanitário eficiente, 
que contribuiu para o excelente resultado em 
produtividade.

Alexandre Seitz
Fazenda São Bento - Guarapuava/PR  

“
”

Aplique somente as doses recomendadas. Descarte corretamente as embalagens e restos de produtos. 
Incluir outros métodos de controle dentro do programa do Manejo Integrado de Pragas (MIP) quando 
disponíveis e apropriados. Uso exclusivamente agrícola. Registro MAPA: Orkestra® SC nº 08813, Ativum® 
nº 11216 e Standak® Top nº 01209.

CESB
Comitê Estratégico Soja Brasil
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