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Energia Solar: 85% do consumo de 
energia do Show Rural Coopavel
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

A energia solar surgiu no século XIX, com o físico francês Alexandre 

Edmond Becquerel que descobriu e realizou os primeiros experimen-

tos com eletrodos, quando observou pela primeira vez o efeito fotovol-

taico, foi ele quem criou a energia solar no ano de 1839, vista na época 

como uma tecnologia futurista. Já a primeira célula solar foi formal-

mente apresentada numa reunião anual da National Academy of Scien-

ces, em Washington (EUA) em uma coletiva de imprensa no dia 25 de 

abril de 1954. 

Por definição, a energia sustentável atende às necessidades do presen-

te sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem 

as suas necessidades, com base nesse princípio o Show Rural Coopavel 

está implantando o sistema de energia solar nos ambientes do evento. 

Com um olhar visionário e focado na preservação do meio ambiente, 

foi realizada a instalação de um sistema fotovoltaico de energia solar, 

serão 150kWp de instalação, em locais de comum acesso. O objetivo 

é preservar o meio ambiente, além de reduzir os custos com energia 

elétrica, com a garantia de 85% de redução no consumo da energia elé-

trica. A parceria foi firmada entre o Show Rural Coopavel e a BioWatts 

Engenharia Solar. 

A BioWatts é uma empresa fabricante das fontes das urnas eletrô-

nicas e de 90% dos caixas eletrônicos nacionais, 25% das instalações 

fotovoltaica do Brasil é realizada pela BioWatts, com foco no desenvol-

vimento, na produção e na prestação de serviços em produtos destina-

dos para conversão de elétrica e infra-estrutura nos segmentos, possui 

também o 1º inversor certificado pelo INMETRO, é homologada pela 

ANEEL e a ANATEL. Trabalha com um tempo de atendimento no local 

da instalação, de 24 horas para a chegada do técnico, o monitoramento 

é constante para que os sistemas trabalhem recebendo o máximo de 

eficiência em geração para avaliar a entrega de energia de cada cliente.

Nos próximos anos as energias renováveis tendem a chegar em repre-

sentatividades ainda maiores, as energias solar e eólica terão uma re-

presentatividade de 34% na geração de energia até 2040, comparado 

com os atuais 5%. O montante de US$ 7,4 trilhões será investido em no-

vas usinas. E uma parcela de 82% deste valor será destinada à energia 

solar e eólica. Estudos apontam cinco tendências para o mercado de 

energia renovável: 

1. Elevação na produção de energia solar e eólica;

2. Queda nos custos de produção de energia solar e eólica;

3. Armazenamento de energia e baterias;

4. Colapso na produção de energia com carvão;

5. Redução de emissão de poluentes.

Diante destas perspectivas, podemos perceber que os investimentos 

em projetos para gerar energia renovável, é um investimento certo e 

com retorno garantido. O Brasil é rico em recursos naturais e apresen-

ta possibilidades de produção de energia através de várias fontes al-

ternativas e seguras, assim aproveitar as oportunidades, investir em 

um mundo mais justo e sustentável é o que o Show Rural Coopavel está 

buscando. ∏

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 

Agosto 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 Agosto de 2016 Agosto de 2017 Variação

Soja R$   63,64 R$   57,28 - 10%

Milho R$   20,79 R$   17,30 - 17%

Trigo R$   33,79 R$   35,63 5%

Produção em alta

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), afirma, através dos 

seus estudos que na próxima safra agrícola, a soja, será o produto com 

maior rentabilidade para os produtores e também com maior liqui-

dez de mercado. Já o milho, em função da produção recorde na safra 

2016/2017, vai precisar de reajuste na lei da oferta e procura. 

Estas informações foram divulgadas pela Conab, segundo o estudo 

“Perspectivas para a Agropecuária, Safra 2017/2018, o trabalho tam-

bém apresentou o cenário para outras culturas como algodão, arroz, 

carnes, feijão e lácteos.  Os lácteos, por sua vez, devem apresentar uma 

recuperação na produção, como apontou o documento conjunto da Or-

ganização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 

e da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), que aponta um crescimento de 20,5% na produção de derivados 

lácteos no Brasil para o período de 2017 a 2026.

Com a conclusão do levantamento, a Conab, afirma que a agropecuária 

vai continuar mantendo sua grande cota de participação na recupera-

ção do PIB – Produto Interno Bruto na economia brasileira, algo que já 

aconteceu em 2017.

Os estudos realizados, todos os anos, são feitos com as ferramentas 

estatísticas, através dos aspectos econômicos, tecnológicos e produ-

tivos, também dos cenários interno e externo, preços e condições da 

oferta e procura. O objetivo é apresentar ao setor produtivo uma visão 

do que se espera para a próxima safra, no mercado nacional e inter-

nacional, além de auxiliar o produtor nas decisões sobre seu negócio.

do Brasil para o mundo

A ABPA – Associação Brasileira de Proteína Animal, divulgou o nú-

mero de exportações de carne suína brasileira que chegou a quase 70 

mil toneladas. Considerando todos os produtos de suínos exportados, 

entre in natura e processados, chegaram a 68,7 mil toneladas, volume 

4,8% superior às 65,5 mil toneladas embarcadas no mesmo período no 

ano de 2016.

Uma receita que chegou a US$ 157,8 milhões, alta de 14,1% acima em 

relação ao ano passado que chegou a US$ 138,8 milhões. Até agora é o 

maior resultado do ano e o segundo melhor resultado mensal da histó-

ria do setor brasileiro, no acumulado do ano, a alta é de 24,1% na recei-

ta, com US$ 1,108 bilhão.

A maior importadora de carne suína do Brasil, é a Rússia, no Leste Eu-

ropeu, que recebeu 25,9 mil toneladas da carne suína brasileira, 11% a 

mais que o registrado no mesmo período em 2016. Outro importante 

mercado importador, Hong Kong, na Ásia, que incrementou suas com-

pras em 23%, com 15,8 mil toneladas.

“Nossa expectativa é que as vendas sigam em padrões elevados, rever-

tendo a perda acumulada até aqui em 2017, alcançando um saldo final 

positivo nos volumes exportados este ano”, afirmou em nota, Francis-

co Turra, presidente da ABPA. ∏ 
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Docilidade foi a palavra chave da reflexão do 

Papa Francisco durante uma de suas homí-

lias na missa celebrada na Casa Santa Marta. 

De fato, esta deve ser a característica princi-

pal não só do caminho de cada cristão, mas 

também do caminho mais amplo que distin-

gue o reino de Deus.

O Pontífice, a fim de dar continuidade à sua 

meditação, antes de tudo fez uma breve evo-

cação à liturgia de dias atrás em que repeti-

mos, e também rezamos: “Bem-aventurados 

os que caminham na lei do Senhor”. É preciso, 

disse, caminhar na lei e não só olhar para ela 

ou estudá-la. Com efeito, a lei é para a vida, 

serve para ajudar a realizar o reino, para rea-

lizar a vida.

A inspiração foi o trecho do Evangelho de 

Lucas (13, 18-21) no qual, através das seme-

lhanças do grão de mostarda e do fermento 

o Senhor nos diz que também o reino está a 

caminho.

Mas o que é o reino de Deus? Alguém, supôs o 

Papa, poderia pensar que seja uma estrutura 

bem-feita, com tudo em ordem e organogra-

mas bem feitos, e que o que não entra nesta or-

ganização não pertence ao reino de Deus. Mas 

pensar desta maneira significaria cometer o 

mesmo erro no qual se pode cair em relação à 

lei: a “fixidez”, a rigidez.

Ao contrário, explicou Francisco utilizando 

um insólito, mas eficaz verbo transitivo, a 

lei é para ser caminhada. E também o reino 

de Deus está a caminho. E não só o reino não 

está parado, mas, mais ainda, o reino de Deus 

 “faz-se” todos os dias.

Para esclarecer este conceito, disse o Pon-

tífice, Jesus fala sobre dois aspetos da vida 

diária: o fermento não permanece fermento, 

porque mais cedo ou mais tarde se estraga; 

deve ser misturado com a farinha, está a ca-

minho e faz o pão; e do mesmo modo a semen-

te não permanece semente: morre e dá vida à 

árvore. Portanto: fermento e semente estão 

a caminho para “realizar” algo. E também o 

reino é assim. 

O Papa quis reafirmar o conceito: Fermento e 

semente morrem. O fermento já não é fermen-

to: mistura-se com a farinha e torna-se pão 

para todos, alimento para todos. A semente já 

não será semente: será árvore,        tornando-se 

habitação para todos, para os pássaros.

Não se trata, explicou Francisco, de um pro-

blema de pequenez, pelo qual se poderia pen-

sar: é pequeno, é pouco, ou é grande. Mas, pelo 

contrário, é um problema de caminho e preci-

samente no caminho ocorre a transformação.

Referindo-se outra vez à outra homilia, na 

qual se evidenciou a atitude de quem vê a lei 

que não caminha, que estava parada, e com-

preendia-se que aquela fixidez era uma ati-

tude de rigidez – o Pontífice passou ao nível 

do envolvimento e do compromisso pessoal 

de cada cristão: Qual é a atitude que o Senhor 

exige de nós, para que o reino de Deus cresça 

e seja pão para todos e habitação, inclusive, 

para todos? A resposta é clara: a docilidade. 

De facto, acrescentou, o reino de Deus cresce 

com a docilidade à força do Espírito Santo.

Neste sentido, Francisco retomou a simbolo-

gia proposta pelo trecho evangélico: a farinha 

deixa de ser farinha e torna-se pão, porque é 

dócil à força do fermento; e o fermento deixa-

-se amassar com a farinha. E mesmo se a fari-

nha não tem sentimentos, pode-se pensar que 

naquele deixar-se amassar haja algum sofri-

mento, assim como depois no deixar-se assar.

A mesma dinâmica, disse o Papa, encontra-se 

em relação ao reino de Deus que cresce assim 

e no final é alimento para todos. Assim como 

a farinha é dócil ao fermento e cresce, o mes-

mo acontece para o reino de Deus: O homem 

e a mulher dóceis ao Espírito Santo crescem 

e são dons para todos. Também a semente é 

dócil por ser fecunda e perde a sua identidade 

de semente, tornando-se outra coisa, muito 

maior: transforma-se.

Por este motivo o reino de Deus está como a 

lei: a caminho. Ele está a caminho rumo à es-

perança, está a caminho rumo à plenitude e, 

sobretudo, faz-se todos os dias com docilida-

de ao Espírito Santo, que une o nosso peque-

no fermento ou a pequena semente à força, e 

transforma-os para fazer crescer.

Neste ponto o Pontífice delineou outra ligação 

com a reflexão de dias anteriores, quando ti-

nha falado da relação com a lei: não caminhar 

a lei – disse – torna-nos rígidos e a rigidez tor-

na-nos órfãos, sem Pai. Porque quem é rígido 

só tem patrões, não um pai. Assim o reino de 

Deus, que se realiza caminhando, é como uma 

mãe que, fecunda, cresce e doa-se a si mesma 

para que os filhos tenham nutrimento e mora-

da, segundo o exemplo do Senhor.

Por isso, concluiu Francisco, devemos pedir a 

graça da docilidade ao Espírito Santo. De fato, 

com muita frequência somos dóceis às nossas 

teimosias, aos nossos julgamentos e pensa-

mos: Faço o que quero. Mas assim não cresce o 

reino e não crescemos nós. Ao contrário, será 

a docilidade ao Espírito Santo que nos fará 

crescer e transformar como o fermento e a 

semente. ∏

A farinha e o fermento
SIGNIFICA OFERECER OS MELHORES

ESTAR

PRÒXIMO
PRODUTOS

Resultados Milho Safrinha 2017

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.

www.pioneersementes.com.br

YieldGard® e o logotipo YieldGard são marcas registradas utilizadas sob a licença da Monsanto Co. 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. Poncho® é marca registrada da BAYER S.A. As 
marcas com ®, ™ ou SM são marcas e marcas de serviço da DuPont, Pioneer ou de seus respectivos titulares. © 2017 PHII

Airton José Gaffuri - Cascavel - PR
Produtividade (sc/alq)Híbrido

P3380HR

Área (ha)

34,0 346,0
P3380HR 34,0 300,0

Tratamento de Sementes Industrial com Poncho®  

Eudes Edimar Capelletto - Cascavel - PR
Produtividade (sc/alq)Híbrido

P3380HR

Área (ha)

25,0 358,0
P4285YH 15,0 300,0

Tratamento de Sementes Industrial com Poncho®  

Gion Carlos Gobbi - Cascavel - PR
Produtividade (sc/alq)Híbrido

P3380HR

Área (ha)

42,0 367,0
P3380HR 42,0 366,6
P3380HR 102,0 326,0

Tratamento de Sementes Industrial com Poncho®  

Andre Alliev - Santa Tereza do Oeste - PR
Produtividade (sc/alq)Híbrido

P3380HR

Área (ha)

82,0 355,0
Tratamento de Sementes Industrial com Poncho®  
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O alto poder de destruição da 
Helicoverpa armigera nas lavouras 
ainda assusta produtores
Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

A Helicoverpa armigera é uma lagarta identi-

ficada nas propriedades brasileiras que pos-

sui um grande poder de destruição e grandes 

prejuízos em especial para as culturas de 

milho, soja e algodão. A identificação dessa 

lagarta é complexa e requer conhecimentos 

muito específicos de suas estruturas repro-

dutivas. Na safra 2012/13, em amostras ori-

ginárias de lavouras de soja, milho e algodão, 

nos estados da Bahia, Paraná, Mato Grosso e 

Distrito Federal, a Embrapa identificou, com 

base na genitália masculina e análise molecu-

lar de adultos, a espécie exótica quarentená-

ria Helicoverpa armigera.

Considerada uma das principais pragas de 

várias culturas no Brasil e no mundo, a Heli-

coverpa armigera, é uma espécie que possui 

um alto potencial de reprodução, uma ampla 

gama de hospedeiros, com mais de 60, e está 

presente nos cinco continentes do planeta. O 

registro oficial de H. armigera no Brasil ocor-

reu pela primeira vez no ano de 2013 e, devido 

à severidade dos danos causados em decor-

rência de seu ataque nas plantações, houve 

um aumento no número de aplicações e nas 

doses de inseticidas para tentar contê-la, re-

sultando no aumento da pressão de seleção 

e o que acelerou a evolução, tornando-a mais 

resistente as aplicações.

Um dos grupos de inseticidas recomendados 

em ação emergencial para o controle da praga 

é o dos piretróides. Eles são moduladores dos 

canais de sódio e exercem efeito significativo 

mantendo os canais de sódio abertos ocasio-

nando a entrada permanente de sódio na célu-

la o que resulta em transmissões de impulsos 

nervosos repetitivos e descontrolados, hipe-

rexcitabilidade, perda da postura locomoto-

ra, paralisia e morte.

Segundo as pesquisas realizadas por pro-

fissionais da ESALQ - Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, mostram a ca-

racterística a suscetibilidade de populações 

brasileiras de H. armigera, para dois piretrói-

des: deltametrina e fenvalerate. Foi realizado 

um monitoramento da suscetibilidade a esses 

inseticidas e a investigação dos mecanismos 

envolvidos na resistência de H. armigera a pi-

retróides no Brasil. 

Mesmo com a utilização de doses mais altas 

nas aplicações dos inseticidas, as populações 

de H. armigera apresentaram um índice de 

mortalidade inferior a 50%, segundo o teste 

realizado. Quando as lagartas receberam tra-

tamento à base de sinergista PBO, um inibi-

dor de enzimas P450, juntamente com a dose 

diagnóstica do inseticida específico, a mor-

talidade de todas as populações foi de 100%. 

Também apresentaram o gene CYP337B3, 

com uma frequência acima de 0,95. O que se 

percebe, com relação a resistência, a piretrói-

des em populações de H. armigera no Bra-

sil está associada a alta frequência do gene 

CYP337B3 do citocromo P450. 

Por tanto, com os resultados apresentados, 

ressaltam a importância da implementação 

de estratégias de manejo da resistência para 

conseguir preservar a eficácia dos produtos 

químicos, retardar o processo de seleção de 

indivíduos resistentes em uma população, 

controlar a praga para que fique em níveis 

toleráveis e amenizar os danos econômicos. 

A orientação de um manejo feito com sucesso 

é essencial a adotar programas de detecção e 

monitoramento da resistência em populações 

de praga no campo, para servir de norte aos 

produtores rurais, com relação ao uso racio-

nal dos inseticidas.

“Com o auxílio das técnicas 
do MIP o produtor pode 
monitorar suas lavouras, 
tendo critérios para a 
decisão de controle e evita 
a aplicação indiscriminada 
de inseticidas

”Samuel Roggia, Embrapa Soja

Para a Embrapa é necessário restabelecer o 

equilíbrio dos Sistemas de Produção Agrícola, 

antes que outros insetos, além da Helicoverpa 

armigera, oportunamente se adaptem, au-

mentando os prejuízos nas safras agrícolas. 

Assim, além de medidas emergenciais a serem 

adotadas para restabelecimento desse equi-

líbrio é fundamental a adoção dos conceitos 

e práticas do Manejo Integrado de Pragas, já 

desenvolvidos pela pesquisa.

O MIP - Manejo Integrado de Pragas, por 

exemplo, é uma das indicações para contro-

le da Helicoverpa armigera, essa praga que 

atinge várias culturas, incluindo a soja e ge-

rou grande prejuízo aos produtores na safra 

passada. Com o andamento da safra de soja, 

medidas de verificação das lavouras devem 

ser adotadas sistematicamente para que não 

haja aplicações desnecessárias de defensivos 

biológicos ou químicos, preservando os inimi-

gos naturais.

“É como quando fazemos 
uma consulta médica: 
para definir se precisamos 
ou não de medicamentos 
o médico nos encaminha 
para realização de 
exames clínicos

”Samuel Roggia, Embrapa Soja

Nas pesquisas da Embrapa constatam a im-

portância desses inimigos naturais que agem 

no controle da nova praga. As lagartas têm 

sido infectadas por nematoide, diferente dos 

que acometem a raiz da soja, ou atacadas por 

parasitóides, principalmente moscas da famí-

lia Tachinidae, que se desenvolvem no interior 

da lagarta e, ao completar seu desenvolvimen-

to, matam o inseto. ∏

calcário de conchas

O verdadeiro Calcário de Conchas

Plante com tecnologia
e colha ótimos RESULTADOS

CYSY
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Para uma produção de qualidade os 
cuidados desde o início são essenciais
Texto: Wilson Pedro Pabis

A criação avícola com uma maior densidade 

tem como objetivo auO bom desempenho do 

incubatório está totalmente relacionado com 

a matéria-prima que recebe, o ovo. Todo o tra-

balho dentro do incubatório envolve um gran-

de número de ovos embrionados e pintainhos 

em um espaço reduzido. Quando se trabalha 

com seres vivos e se aumenta a densidade po-

pulacional os riscos de problemas de doenças 

e qualidade desses pintainhos, são maiores. 

Dessa forma para se produzir um pintainho 

de qualidade e que satisfaça a cadeia produ-

tiva do frango alguns itens, principalmente 

relacionados ao ovo, devem ser observados. 

As orientações a seguir, servem para um bom 

desempenho da produção de frangos de corte.

TIPoS dE oVoS

 +  O ovo é um dos alimentos mais nutritivos 

e versáteis;

 + É uma estrutura biológica altamente 

equilibrada, que faz parte do complexo 

reprodutivo das aves e que serve de 

proteção, fonte de nutrientes durante o 

desenvolvimento embrionário;

 + O ovo, do momento que deixa o ovário da 

galinha até o momento da postura, leva 

aproximadamente 25 horas, em cada uma 

das secções que passa, ocorre a formação 

de uma ou de mais partes do ovo. 

comPonEnTES do oVo

A casca

É uma estrutura que tem maior contato du-

rante a incubação, tem várias funções entre 

elas:

 + Promover trocas gasosas entre o interior 

do ovo e o meio ambiente, através dos 

poros que variam de 100 a 300 por mm² de 

casca;

 + Evitar que ocorra perda de umidade em 

excesso e consequente desidratação do 

ovo;

 + Representa uma barreira física contra 

bactérias, fungos e outros agentes 

externos;

 + Protege as partes internas do ovo e as 

mantém organizadas;

 + É importante fonte de cálcio durante o 

desenvolvimento do embrião.

A clara ou albúmen

Tem a função nutritiva e de proteção. A clara 

produz substâncias antimicrobianas e nu-

trientes que são assimilados pelo embrião em 

desenvolvimento.

A gema

Tem função nutritiva, o embrião pode assimi-

lar, absorver diretamente através de células 

específicas, ou indiretamente através da cir-

culação sanguínea embrionária. Ao nascer, 

o embrião incorpora o restante da gema que 

não foi absorvida durante a sua vida dentro 

do ovo.

cUIdAdoS com oS oVoS

O ovo está na sua melhor forma para incubar 

no momento da postura, a partir desse mo-

mento até a entrada na incubadora ele sofre 

manuseios que irão diminuir a sua eclodibili-

dade. Nada pode ser feito para melhorar a con-

dição do ovo, mas muito pode ser feito para 

diminuir os estragos como:

 + Mecânicos: trincas, rachaduras, ou 

vibração intensa;

 + Físicos: exposição a temperaturas 

extremas ou umedecimento ou 

condensação;

 + Contaminação. 

condIÇÕES doS nInHoS

Já os danos pelos ninhos podem ser:

 + A insuficiência de ninhos provocando alta 

rotatividade;

 + A disputa entre as aves e consequentes 

trincas;

 + A falta de maravalha no ninho, ovo trinca 

ao bater no fundo;

 + Número insuficiente de ninhos aumenta o 

número de ovos postos na cama;

 + Falta de higiene. 

colETA doS oVoS 
 
Higiene

 + Os ovos devem permanecer o menor 

tempo possível no ninho e encaminhados 

rapidamente para higienização;

 + As mãos dos funcionários devem ser 

lavadas e desinfetadas periodicamente;

 + Após a coleta deve ser feita a desinfecção 

dos ovos;

 + Ovos de cama devem ser coletados 

separados dos ovos de ninho, além de 

serem incubados separados recebendo um 

tratamento especial.

Danos mecânicos

O maior número de coletas irá evitar o excesso 

de ovos nos ninhos ou esteiras   e consequente-

mente riscos de trincas pelas aves. As bande-

jas para coleta de ovos devem ser apropriadas. 

O transporte dos ovos deve ser feito em caixas 

próprias ou carrinhos adequados. Usar carro 

suspenso correndo ao longo do aviário com 

objetivo de reduzir a mão de obra e os riscos 

de surgir ovos trincados.

Quanto a danos físicos

Ovos expostos a temperatura extrema redu-

zem a eclodibilidade. Os movimentos bruscos 

e vibrações afetam a integridade interna dos 

ovos. Fazer a pré-classificação no momento da 

coleta, com isso diminui o manuseio dos ovos.

cARAcTERÍSTIcAS do 
dEPÓSITo dE oVoS

 + A construção deve ser de alvenaria e de 

fácil limpeza;

 + É necessário isolamento térmico, das 

paredes, portas e forro;

 + Deve ter controle de temperatura, 

umidade e renovação de ar, para o frio e 

para o calor;

 + Dispor de equipamento de desinfecção dos 

ovos antes de entrar nessa sala;

 + Ter facilidade para embarque dos ovos nos 

veículos de transporte para o incubatório, 

evitando a ocorrência de contaminação 

cruzada; 

O tráfego de pessoas deve ser res-
trito e disciplinado a fim de reduzir 
riscos de contaminação. 
 
TRAnSPoRTE dE oVoS PARA o 
IncUBATÓRIo 

Alguns cuidados merecem destaque, como:

 + A carga e descarga deve ser feita com 

suavidade;

 + A carga deve ser acomodada de maneira 

que evite deslocamentos de caixas ou 

carrinhos;

 + Evitar solavancos na carga por excesso 

de velocidade, lombadas e falta de 

pavimentação;

 + A suspensão e calibragem dos pneus deve 

ser ajustada para o peso da carga;

 + O furgão deve ter isolamento térmico;

 + Os ovos não devem permanecer por tempo 

exagerado nas plataformas de carga e 

descarga, submetidos a temperaturas 

extremas e/ou chuvas;

 + O veículo deve ser limpo e desinfetado 

antes de carregar os ovos e destinado 

somente para este serviço.  
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melhores produtores do mês de Agosto 2017

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

Lucindo Neis 2,784 40.00 1.660 2.95 69.60 404 Catanduvas

Edson Luiz Koswoski 2.798 41.46 1.624 3.71 67.49 400 Guaraniaçu

Jair Konrad 3.052 42.40 1.727 5.26 71.98 392 Santa Lucia

Rosa Maria De Jesus 2.973 42.08 1.720 4.21 70.65 392 Iguatu

Celio Zielinski 2.931 42.40 1.706 4.37 69.13 387 Campo Bonito

SAlA dE oVoS

A entrada dos ovos na sala do incubatório me-

rece atenção para se evitar perdas.

 + Evitar baldeações, movimentos com as 

caixas e carros de ovos;

 + A transferência das bandejas para as 

bandejas de incubação deve ser cuidadosa 

para se evitar trincas e quebra de ovos;

 + Atenção especial com a classificação dos 

ovos, já que os impróprios para incubação 

devem ser retirados, tais como, casca fina, 

defeituosos, redondos;

 + Manter a temperatura da sala de 21 graus 

e umidade de 65%;

 + As caixas ou carros de ovos devem 

ficar com espaçamento no mínimo de 4 

centímetros para facilitar a ventilação 

entre os ovos;

 + Além da temperatura, na sala, é preciso 

ter ventiladores para movimentação do 

ar;

 +  A limpeza diária após o término das 

atividades e desinfecção;

 + Evitar objetos sem uso na sala ou nas 

paredes que dificultem a limpeza e 

desinfecção.

 

A partir da sala de ovos, onde eles são emban-

dejados e prontos para a incubação, é preciso 

outros cuidados como: sempre incubar ovos 

que estão com mais tempo de estoque, fazer 

o pré-aquecimento com o tempo adequado 

para cada idade de matriz, tempo de estoque 

dos ovos e época do ano, em média oito horas. 

No manejo, as máquinas incubadoras, são 

importantes antes da incubação, pela manu-

tenção preventiva, com temperatura de 99,3, 

umidade de 84%, ventilação, limpeza, higiene, 

desinfecção, com limpeza diária.

Os cuidados envolvendo a incubação são im-

portantes para se ter um bom nascimento 

principalmente com uma hidratação adequa-

da, janela de nascimento entre o primeiro pin-

tainho que nasce e o último de mais ou menos 

14 horas para dar uniformidade ao lote.

Hoje, o recomendado é fazer nascimentos 

de manhã e em seguida enviar para as gran-

jas para que as aves tenham acesso a ração e 

a água o mais rápido possível, cuidados que 

juntamente com todas as recomendações, vão 

resultar em um pintainho com melhores con-

dições, se nas granjas tiver um bom manejo e 

uma nutrição adequada a ave enviada para o 

frigorífico vai atender as condições necessá-

rias para um produto de boa qualidade. ∏

Texto: Médico Veterinário – Remerson Jonatras Valduga

A suplementação de bovinos como fonte 
de lucratividade e carne de alta qualidade

O Brasil possui o maior rebanho comercial de gado do mundo, de acor-

do com o ANUALPEC, anuário online de estatísticas do mercado pe-

cuário, com destaque no mercado internacional de carnes bovinas, em 

razão das condições naturais existentes no país para a atividade, como 

solos e climas, não encontrados facilmente em outros países.

Mesmo apresentando grandes adversidades, o setor de pecuária no 

Brasil apresenta, ano após ano, significativas mudanças dentre os seg-

mentos envolvidos na cadeia produtiva, na busca do aumento, da efi-

ciência, consequentemente um aumento na lucratividade. 

Com o uso das novas tecnologias disponíveis, a idade de abate dos ani-

mais está reduzindo, assim permanecem por menos tempo dentro das 

propriedades, fazendo um giro de capital mais acelerado, e com produ-

ção de carcaças de melhor qualidade, suprindo a demanda do mercado 

mais exigente, e aumentando também a taxa de desfrute do rebanho.

As pastagens são de suma importância para o sistema, é a base para 

produção. A adubação se torna uma ferramenta super importante, des-

de a implantação de novas cultivares adaptadas a região, até mesmo 

para o aumento da qualidade e de produção de matéria seca por área 

das forrageiras. O paradigma de que somente na agricultura era rentá-

vel a utilização de fertilizantes, tem se quebrado, em razão dos inves-

timentos realizados para melhorias das forrageiras. Junto com isso a 

suplementação dos animais mantidos no sistema a pasto, tem cresci-

do exponencialmente devido ao incremento de produção de carne por 

área, com a redução significativa no ciclo pecuário.

Na suplementação de bovinos a pasto, de cria ou de engorda é neces-

sário observar alguns critérios como: corrigir as deficiências nutri-

cionais, melhorar a taxa de lotação, melhorar as taxas de concepção 

e parição, maximizar a utilização da forragem, são ações que vão me-

lhorar o desempenho do animal, aumentar a lucratividade, além de 

melhorar a qualidade da carne.

Existe o efeito de substituição dependendo da suplementação forneci-

da aos animais, este efeito ocorre pela troca de matéria seca vinda da 

forragem por matéria seca proveniente do suplemento. Isso é direta-

mente influenciado pela qualidade da forragem, a quantidade de suple-

mentação e o tipo de suplemento utilizado.

Após revisão em mais de 60 estudos, sobre suplementação protéica e 

energética dos bovinos em relação ao consumo voluntário de forragem, 

foi concluído que os bovinos mantidos em forragens de alta qualidade 

quando suplementados diminuem até 1% do peso vivo com o consumo 

da forragem.

Existe uma grande influência no desempenho e na lucratividade, pela 

suplementação de bovinos mantidos em sistemas a pasto. Os resul-

tados obtidos dependem diretamente com a quantidade fornecida da 

palatabilidade do produto, tamanho de cochos e adaptação do suple-

mento a ser utilizado.

Há uma correlação no desempenho dos animais, dentre eles o horário 

de fornecimento da suplementação. É importante utilizar o período da 

tarde para a suplementação, pois assim não se perde o pastejo matinal, 

período em que os animais ingerem mais forrageira.

Para a escolher corretamente o suplemento que será utilizado para os 

bovinos em pastagem é preciso conhecer as exigências nutricionais 

dos animais, de acordo com a categoria de cada animal, como o peso, a 

condição do ambiente, estação do ano e o clima, além do fator genético. 

Por tanto, é de extrema importância o trabalho que a Coopavel realiza 

com os associados, disponibilizando um corpo técnico de veterinários 

e zootecnistas para posicionar todos os produtos existentes na linha 

de suplementação de bovinos da Coopavel. ∏
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período de retirada seja superior ao período 

de permanência dos animais na instalação, 

devem ser removidos para outras proprieda-

des com lotes mais jovens ou mantidos em sa-

cos plásticos com o lacre numerado, podendo 

ser utilizados no alojamento subsequente.

Conforme o porte do animal é o tamanho e o 

calibre da agulha para que haja a deposição 

do medicamento no local correto e o trata-

mento seja efetivo. 

Quando a agulha entorta ou perder o fio no bi-

sel, deve ser trocada. E após o uso de agulhas 

e seringas devem ser lavadas e fervidas por no 

mínimo 10 minutos. Depois secar e guardar 

juntamente com as agulhas, no álcool para 

ser utilizadas novamente. Ao lado os tipos e 

tamanhos de agulhas para o uso correto.

Na fase de terminação é recomendado o uso 

de agulhas em animais de até 70 Kg da nume-

ração 25X15, acima, o uso da agulha 30X15.

A aplicação dos medicamentos deve ser feita 

exclusivamente com os suínos contidos, uso 

do cachimbo, realizar a medicação exclusiva-

mente na região da paleta, por ser uma região 

muscular de menor impacto no mercado ex-

terno, por apresentar menor sujidades, menor 

possibilidade de quebra de agulha, além de 

baixa formação de abcessos.

As agulhas descartadas devem ser acondicio-

nadas em um frasco plástico com tampa, de 

paredes grossas e identificado para ser devi-

damente descartadas. Se a agulha quebrar 

durante o procedimento, durante a aplicação 

do medicamento, o produtor deve identificar 

o suíno assinalando com bastão marcador o 

local da ocorrência. Na sequência informar 

o técnico para que o mesmo possa brincar o 

animal evitando problemas no frigorífico.

Qualquer dúvida que surgir no procedimento 

de medicação e nos medicamentos oferecidos, 

ao produtor, deve procurar esclarecimentos 

juntamente com o departamento técnico, 

evitando erros e anormalidades que possam 

surgir. ∏

melhores produtores do mês de Agosto 2017

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

comedouro

Vilmar Sandi 2.176 1.822 985.81 0.66 Familiar Tampão

Valdecir Mauerwerk 2.22 1.873 998.39 0.88 Contratada Automatico

Dirceu Dal Canton 2 2.261 1.901 996.45 0 Familiar Tampão

Afonso Fuhr 2.229 1.916 985.88 1.77 Familiar Tampão

Ivo Wirzius 2.359 2.005 995.95 1.68 Familiar Automatico

É fundamental que os animais sejam inspe-

cionados periodicamente para a detecção 

precoce de sinais de doença. Pelo menos uma 

vez de manhã e outra à tarde é importante 

reservar um tempo para a atividade. Para 

isso é necessário ter a mão sempre um bastão 

marcador de cera, fornecido pela cooperativa, 

para ter uma correta identificação do indiví-

duo que possui enfermidade.

Como a maioria das enfermidades tem uma 

ação longa, logo o tratamento também deve 

ser marcado, anotado em doses, e volume con-

forme preconiza o departamento técnico da 

Coopavel. Para padronizar a correspondência 

dos diagnósticos considerando a mudança 

de responsáveis pela tarefa é sugerida a mar-

cação conforme a orientação na ilustração a 

seguir.

Após a marcação e a identificação é impor-

tante usar a tabela de medicamentos que a 

Coopavel fornece aos seus produtores, que 

considera as principais enfermidades dos 

suínos, seus respectivos tratamentos, apenas 

os medicamentos fornecidos pela cooperativa 

devem ser usados nos animais, estar atento 

com o período de carência. 

Sempre que necessário aplicar o antibiótico e 

juntamente um anti-inflamatório conforme 

orientação. Para evitar o risco de ocorrência 

de resíduos de medicamentos, por não obede-

cer ao período de carência, os fármacos cujo 

Avaliação precoce e o manejo 
correto são fatores primordiais 
para cura de animais doentes
Texto: Médico Veterinário - Gustavo Bernart



Texto: Claudia Daiane Reinke Hartmann

Show Rural 
Coopavel 
investe em 
energias 
renováveis

A energia solar surgiu no século 

XIX, com o físico francês Alexandre 

Edmond Becquerel que descobriu e 

realizou os primeiros experimentos 

com eletrodos, quando observou pela 

primeira vez o efeito fotovoltaico, 

foi ele quem criou a energia solar 

no ano de 1839, vista na época 

como uma tecnologia futurista. Já a 

primeira célula solar foi formalmente 

apresentada numa reunião anual da 

national Academy of Sciences, em 

Washington (EUA) em uma coletiva de 

imprensa no dia 25 de abril de 1954.
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Com um olhar visionário e focado na preservação do meio ambiente, o 

Show Rural Coopavel, instalou um sistema fotovoltaico de energia so-

lar, serão 150kWp de instalação, em locais de comum acesso. O objetivo 

é preservar o meio ambiente, além de reduzir os custos com energia 

elétrica, com a garantia de 85% de redução no consumo da energia elé-

trica. A parceria foi firmada entre o Show Rural Coopavel e a BioWatts 

Engenharia Solar. 

A BioWatts é uma empresa fabricante das fontes das urnas eletrô-

nicas e de 90% dos caixas eletrônicos nacionais, 25% das instalações 

fotovoltaica do Brasil é realizada pela BioWatts, com foco no desenvol-

vimento, na produção e na prestação de serviços em produtos destina-

dos para conversão de elétrica e infra-estrutura nos segmentos, possui 

também o 1º inversor certificado pelo INMETRO, é homologada pela 

ANEEL e a ANATEL. Trabalha com um tempo de atendimento no local 

da instalação, de 24 horas para a chegada do técnico, o monitoramento 

é constante para que os sistemas trabalhem recebendo o máximo de 

eficiência em geração para avaliar a entrega de energia de cada cliente.

Para facilitar a aquisição do sistema fotovoltaico, a BioWatts, possui 

parceria com instituições financeiras com linhas de créditos especiais 

para a implantação do sistema solar. São taxas exclusivas de financia-

mento para o agricultor, pessoa física, jurídica, empresas e indústrias 

através de créditos BNDES, PRONAF, PROGEREN, INOVA AGRO, PRO-

DECOOP e outros.

PAINEL
SOLAR

INVERSOR

CORRENTE
CONTÍNUA

MEDIDOR
DE ENERGIA

REDE
ELÉTRICA

CORRENTE
ALTERNADA

CORRENTE
ALTERNADA

Os principais benefícios de implantar o sistema de energia solar, além, 

de ser uma ótima maneira de economizar, evita a emissão de gases po-

luentes. O mesmo sistema economiza água equivalente a seis piscinas 

olímpicas, 79 toneladas a menos de carvão queimado, ou uma econo-

mia de 500.000 Km rodados de gasolina. Apenas citando um exemplo, 

um sistema fotovoltaico com 6 Kwp vai gerar uma redução de R$ 250 

mil ao longo de 30 anos da vida útil do equipamento.

Dentre as vantagens de se instalar um sistema solar, podemos pontuar 

as seguintes:

 + A energia solar é um recurso totalmente renovável;

 + O petróleo, que é o combustível mais utilizado no mundo vai 

acabar um dia;

 + Os painéis não fazem nenhum tipo de ruído é totalmente 

silencioso;

 + A energia solar não polui;

 + Têm pouca manutenção;

 + Considerando a vida útil das placas o custo é baixo;

 + São fáceis de instalar;

 + A energia solar pode ser utilizada em áreas onde não existe rede 

elétrica. 

O Brasil possui uma das melhores condições no mundo para geração de 

energia solar. O mercado de energia solar teve um crescimento expres-

sivo nos dois últimos anos, devido às constantes secas, crise de energia 

no setor elétrico, aumento da conta de luz e a demanda pela diversifi-

cação da matriz energética no país, o mercado de energia fotovoltaica 

teve crescimento recorde em 2015 e, tem a perspectiva de crescer 300% 

nos próximos anos. 

Segundo estimativas do governo, a tendência é que este mercado mo-

vimente R$ 100 bi até 2030. De acordo com uma pesquisa realizada 

com base nos últimos 9 Mil pedidos de orçamentos de uma empresa de 

energia solar, entre agosto e dezembro de 2015, para traçou o perfil do 

mercado consumidor de energia solar no Brasil. 

Veja abaixo as informações da pesquisa.

Sistema de aquecimento

 + 15% - Possuem aquecedor solar

 + 85% - Não possuem aquecimento 

Tipos dos imóveis

 + 25% - Comerciais ou industriais

 + 75% - Residências

Valor da conta de luz residencial (Mensal)

 + 15% - pagam mais de R$ 1.001,00 

 + 15% - pagam entre R$ 601,00 e R$ 1.000,00

 + 45% - pagam entre R$ 200,00 e R$ 600,00

 + 25% - pagam até R$ 200,00 

Residências - Estados com energia solar 2015

 + 1º Minas Gerais

 + 2º Rio de Janeiro

 + 3º Rio Grande do Sul

 + 4º São Paulo

 + 5º Ceará

 + 6º Santa Catarina  

Empresas - Estados com energia solar 2015

 + 1º São Paulo

 + 2º Minas Gerais

 + 3º Paraná

 + 4º Santa Catarina

 + 5º Rio Grande do Sul

 + 6º Rio de Janeiro

A energia solar reduz significantemente os custos com a energia elé-

trica, pode chegar a reduzir até 98% de seu consumo de energia com 

a concessionária local. Todos os seus consumos podem ser atendidos 

pela geração fotovoltaica. ∏
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A semente de qualidade como 
sinônimo de alta produtividade

Neste mês conversamos com a Doutora em Agronomia, Cristina Fernanda Schneider. O 

assunto abordado foi a qualidade da semente que o produtor escolhe, mostrando que é 

um dos principais requisitos para uma alta produtividade.  

Cristina é Mestre e Doutora em Agronomia na área de concentração: Produção Vegetal 

pela Unioeste – Campus Marechal Cândido Rondon. Acompanhe a entrevista da Dra. 

Cristina e amplie seu conhecimento sobre o conteúdo abordado.

Revista Coopavel Para uma produtividade 

rentável quais os pontos mais importantes 

para a escolha de uma semente?

Cristina Fernanda Schneider  Primeiramente 

que as sementes sejam de procedência, pois 

essa semente garante os padrões mínimos de 

germinação exigidos por legislação, e ainda 

sementes que apresentem alto vigor.

RC Dê que forma a qualidade da semente in-

terfere na produtividade?

CFS Sementes de alta qualidade apresentam 

um desenvolvimento inicial uniforme, quanto 

mais uniforme for o crescimento e o desenvol-

vimento das plântulas, maior a possibilidade 

de sucesso. Por outro lado, sementes de bai-

xa qualidade apresentam desenvolvimento 

inicial desuniforme, o que pode ocasionar em 

uma competição intraespecífica, que pode re-

sultar em menor produtividade..

RC Quais são os principais atributos de uma 

semente de boa qualidade?

CFS São quatro atributos, sendo eles: GENÉ-

TICOS: envolve a pureza varietal, o potencial 

de produtividade, a resistência a pragas e 

doenças, a precocidade e resistência a con-

dições adversas do solo e clima. Essas ca-

racterísticas são, em maior ou menor grau, 

influenciadas pelo meio ambiente e melhor 

identificadas examinadas se o desenvolvi-

mento das plantas a campo.

FÍSICOS: envolve a pureza física do lote com 

relação ao grau de contaminação com semen-

tes de outras espécies ou de outras variedades; 

danos mecânicos que podem ser ocasionados 

no manuseio da semente durante a colheita, 

beneficiamento, armazenamento e transpor-

te; peso de mil sementes que é uma caracte-

rística utilizada para informar o tamanho e o 

peso da semente; e peso volumétrico que é o 

peso de um determinado volume de sementes, 

que é resultante de características como se-

mentes maduras e bem granadas, sendo essa 

característica utilizada para comercialização 

de algumas espécies, como é o caso do trigo.  

FISIOLÓGICOS: envolve a germinação que é 

definida como a germinação das estruturas 

essenciais do embrião, manifestando a sua 

capacidade em originar uma plântula normal. 

Esse porcentual de germinação é atributo 

obrigatório no comércio de sementes. Envolve 

também o vigor, que é a capacidade da semen-

te em suportar condições desfavoráveis ao seu 

desenvolvimento. E também envolve a dor-

mência, que é um estado da semente em que 

são fornecidas condições adequadas à germi-

nação e a mesma não germina, em sementes de 

plantas daninhas e forrageiras esse percen-

tual de dormência pode alcançar 50% do lote. 

SANITÁRIOS: as sementes utilizadas para 

propagação devem ser sadias e livres de pa-

tógenos.  

RC A semente é um dos principais insumos 

para uma boa safra. Na sua opinião por que 

ele está tão negligenciado?

CFS Na minha opinião essa negligência 

acontece principalmente devido a dois fa-

tores: a falta de informação por parte de 

alguns agricultores; e também devido aos 

altos custos, que levam alguns agriculto-

res a adquirirem sementes sem procedên-

cia achando que estão fazendo um bom 

negócio, e na maioria das vezes estão ad-

quirindo sementes de baixa qualidade. 

 

RC É importante para o produtor rural conhe-

cer e entender o básico sobre a qualidade da 

semente? Por quê?

CFS Sim. A partir do momento que o produ-

tor possui esses conhecimentos básicos, ele 

consegue entender melhor a causa de alguns 

resultados obtidos a campo, e que se o princi-

pal insumo, no caso a semente, não for de boa 

qualidade, a probabilidade de se obter suces-

so acaba sendo menor.

RC Quais são os principais requisitos para 

aquisição de uma boa de semente? O que o 

produtor deve observar e exigir?

CFS O produtor deve exigir que as sementes 

adquiridas possuam a porcentagem mínima 

de germinação exigida para a espécie, e ainda 

que possuam alto vigor. Por mais que não seja 

obrigatório perante legislação fornecer a in-

formação do vigor, hoje as empresas que pro-

duzem e/ou comercializam sementes sabem 

da importância de fornecer sementes de alto 

vigor, esse fator acaba sendo um diferencial 

para essas empresas no mercado, e que o agri-

cultor deve sempre procurar esse diferencial 

ao adquirir as sementes. 

RC A genética pode interferir na qualidade da 

semente?

CFS Sim, os materiais genéticos possuem po-

tencial genético diferenciado, sendo esse um 

dos resultados do melhoramento genético e 

esse é um dos atributos mais importantes da 

qualidade das sementes.

RC Hoje, quais são as principais preocupações 

relacionadas a semente?

CFS Hoje uma das principais preocupações 

está relacionada a conservação desse poten-

cial fisiológico das sementes que foi produ-

zido no campo, e que precisa ser conservado 

até que o produtor o utilize no plantio. Nesse 

sentido é de extrema importância que as con-

dições de colheita, beneficiamento e armaze-

namento sejam as melhores possíveis, e ainda 

do transporte até a chegada na fazenda, e ain-

da o armazenamento na fazendo até o plantio. 

Paralelo a isso, existe uma preocupação por 

parte do setor de controle de qualidade das 

sementes, com os novos materiais genéticos 

que estão surgindo no mercado, que possuem 

cada vez mais potencial de desenvolvimento, 

mas que por outro lado apresentam sementes 

cada vez mais sensíveis, principalmente para 

a cultura da soja.

RC Quais os testes que podem assegurar que 

estamos adquirindo uma boa semente.

CFS O teste padrão de germinação dá a infor-

mação da viabilidade das sementes, hoje de 

acordo com a legislação cada espécie precisa 

possuir uma porcentagem mínima de germi-

nação para ser comercializada, para a soja 

essa viabilidade mínima é de 80%. No entan-

to, uma semente pode possuir alta viabilidade 

e ter baixo vigor, e existem alguns testes que 

fazem essa estimativa, como por exemplo 

o teste de envelhecimento acelerado, teste 

de frio para o milho e o teste de tetrazólio. O 

agricultor pode fazer em sua propriedade o 

teste de emergência a campo, com esse teste 

de vigor ele pode conhecer a probabilidade 

das sementes superarem condições adversas 

do solo e qual a uniformidade de crescimento 

das plântulas.

RC O agronegócio brasileiro evoluiu significa-

tivamente, você acredita que a interação dos 

componentes da semente determinou esse su-

cesso. Por quê?

CFS Sim, a cada ano que se passa a ciência e 

a tecnologia estão mais avançadas, e o resul-

tado disso são materiais genéticos com maior 

carga produtiva, isso associada aos insumos 

utilizados durante todo o ciclo da cultura são 

responsáveis pelo sucesso do agronegócio 

brasileiro. Hoje a semente pode ser considera-

da a matéria prima da agricultura. ∏
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oPInIão AconTEcEU

Durante o 4º Congresso da Caciopar - Coordenadoria das Associações 

Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, na cidade de Cascavel, 

o diretor presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, falou sobre os principais 

entraves que impedem o desenvolvimento do agronegócio brasileiro.

A reflexão do presidente foi sobre o quanto o Brasil precisa avançar 

para se posicionar de igual para igual com os outros países. Para se ter 

uma ideia, 2,3% do território nacional é no Oeste do Paraná e é respon-

sável por 18% de toda a produção de grãos. Em 2002, o Brasil colheu 166 

milhões de toneladas, já em 2016 foi 238 milhões um crescimento de 

43%, com uma expansão de 7,5% ao ano.

Dilvo, questionou os participantes, quanto cresceu o país em 2016? 

Sendo que o PIB - Produto Interno Bruto, recuou a 1,8%. 

“Os indicadores recentes mostram que 
estamos começando a sair da crise. O 
momento político é bom. Claro que é 
preciso separar os bons dos maus políticos, 
mas a economia recuperou seu rumo e 
haverá superávit no PIB neste ano

” dilvo grolli 

Já o saldo da balança comercial nos primeiros oito meses de 2017 foi de 

US$ 56,5 bilhões e as reservas cambiais brasileiras estão em US$ 383 

bilhões. A inflação recuou e algumas medidas, como o teto de gastos 

governamentais e a aprovação da reforma trabalhista, são sinais de 

que as coisas estão melhorando. 

Mas o Oeste do Paraná, um dos principais celeiros brasileiros, enfren-

ta gargalos que precisam ser superados pelo bem da própria economia 

nacional, citou Dilvo Grolli. Ele se refere principalmente à inexistência 

de uma malha ferroviária que leve a produção regional com rapidez e 

competitividade ao Porto de Paranaguá, uma das principais janelas do 

País para o mundo.

Em função das dificuldades com as ferrovias, nas regiões Central e Sul, 

apenas uma pequena parte da produção do Oeste Paranaense chega de 

trem até o porto, o que causou um prejuízo de R$ 330 milhões para os 

agricultores do Oeste do estado. Para se ter uma noção, um caminhão 

com sete eixos, que sai de Foz do Iguaçu (PR) em direção a Paranaguá, 

paga o equivalente a 12 sacas de soja em pedágio. “Ele deixa seu ponto 

de partida com 610 sacas e chega no porto com 598. Doze ficam nas pra-

ças do pedágio”. Esse custo é absurdo, por isso é preciso união, sereni-

dade e discernimento para entender que o Paraná precisa de um novo 

traçado ferroviário, afirma o presidente da Coopavel.

Em 2016 o Porto de Paranaguá recebeu investimentos, que moderni-

zaram e aumentaram a capacidade de escoamento, foram 45 milhões 

de toneladas, sendo que 36 milhões o transporte foi feito por rodovia e 

apenas nove milhões através das ferrovias do estado. Dessas nove mi-

lhões, 8,5 milhões de toneladas saíram do Norte paranaense e apenas 

436 mil toneladas do Oeste. Ou seja, apenas 5% de tudo o que a região 

produz. Os gargalos ferroviários estão em trechos antigos e obsoletos, 

construídos nas décadas de 1880 e 1950, que permitem carga máxima 

anual de 12 milhões de toneladas. 

O Brasil precisa evoluir para 
crescer no agronegócio

Para conseguir compreender a relevância que 

o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável 

tem para o setor pecuário brasileiro é preciso 

voltar um pouco no tempo. 

No começo dos anos 2000, o agronegócio bra-

sileiro já se destacava como uma das maiores 

referências no mundo. Em relação a pecuá-

ria, mais especificamente, em 2007 – ano em 

que os representantes do setor começaram a 

articular para a criação do GTPS -, o Brasil já 

havia se consolidado como o segundo maior 

produtor de carne bovina e o maior exporta-

dor desse produto no mundo. 

Com toda esta importância no cenário glo-

bal, de forma natural, os olhos do mundo se 

voltaram para a pecuária brasileira e para 

os principais gargalos da atividade na época. 

Não demorou muito para o desmatamento da 

Floresta Amazônica ser pauta de reportagens 

em todo o mundo. 

Com a disseminação destas reportagens, a 

pecuária começou a ser vista como uma das 

maiores causas do desmatamento do bioma. 

A partir deste momento, começamos a so-

frer uma grande pressão de representantes 

da Sociedade Civil, instituições financeiras e 

órgãos do governo. Em paralelo, ficou nítida a 

percepção geral dos representantes da cadeia 

de valor da carne que algo precisava ser feito. 

Ficou evidente que os diferentes atores da ati-

vidade precisariam, no mínimo, se articular 

melhor...

Foi aí que surgiu o Grupo de Trabalho da Pe-

cuária Sustentável, a primeira mesa redon-

da sobre pecuária no mundo. Em formato de 

mesa redonda, a associação sem fins lucra-

tivos que engloba todos os elos da cadeia de 

valor (produtores, indústrias, empresas de 

insumo e serviço, instituições financeiras, 

membros da sociedade civil, varejistas e res-

taurantes, órgãos do Governo e instituições 

de ensino e pesquisa) veio com a premissa de 

propor soluções para transformar a pecuária 

em uma atividade mais eficiente, produzindo 

mais na mesma área.  

Ao longo dos últimos dez anos, o GTPS pro-

moveu discussões sobre diversos temas de in-

teresse da cadeia, elaborou posicionamentos, 

serviu de inspiração para a criação de mesas 

redondas em outros países e desenvolveu 

ferramentas para apoiar o desenvolvimento 

sustentável da pecuária nacional. O Guia de 

Indicadores da Pecuária Sustentável (GIPS) é 

uma dessas ferramentas. 

Desenvolvido com o intuito de alinhar os 

princípios, critérios e indicadores de susten-

tabilidade para a pecuária e auxiliar todos os 

elos da cadeia a acompanharem sua evolução, 

o GIPS é aplicável a todos os elos e possui uma 

abordagem gradual com diferentes estágios 

de desempenho.

Além do Guia de Indicadores, desenvolvemos 

o Manual de Práticas para Pecuária Susten-

tável, cujo objetivo é orientar produtores ru-

rais e profissionais de assistência técnica na 

escolha pela tecnologia mais adequada para 

iniciar um processo de evolução. O material 

compila e classifica diversas práticas de acor-

do com o custo, a complexidade, os tempos de 

implementação e de retorno do investimento 

e quanto ao impacto na produtividade.

No site do GTPS, também está disponível o 

Mapa de Iniciativas da Pecuária Sustentável. 

A ferramenta visa divulgar as iniciativas sus-

tentáveis relacionadas à pecuária que estão 

em andamento no Brasil. 

Para os próximos anos, o GTPS busca enga-

jar cada vez mais todos atores da pecuária a 

buscarem a melhoria contínua de suas ativi-

dades, disseminando as nossas ferramentas 

e, principalmente, informação de qualidade. 

Só desta forma acreditamos que estaremos 

trabalhando em prol do desenvolvimento sus-

tentável da pecuária. 

Sobre o GTPS

 O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentá-

vel (GTPS) é a primeira mesa redonda mun-

dial sobre práticas sustentáveis na cadeia da 

carne bovina e referência para países como 

Argentina, Uruguai, México e Austrália. É 

formado por representantes de diferentes 

segmentos que integram a cadeia de valor 

da pecuária bovina no Brasil, entre eles in-

dústrias, organizações do setor, produtores e 

associações, varejistas, fornecedores de insu-

mos, bancos, organizações da sociedade civil, 

centros de pesquisa e universidades. O obje-

tivo do GT é debater e formular, de maneira 

transparente, princípios, práticas e padrões 

comuns a serem adotados pelo setor, que con-

tribuam para o desenvolvimento sustentável 

da atividade pecuária, trazendo mecanismos 

para que ela seja socialmente justa, ambien-

talmente correta e economicamente viável. ∏

 Informações:

Site: http://www.gtps.org.br  

Facebook: www.facebook.com/gtpsbrasil  

Twitter: @gtps_brasil

Pioneira, mesa redonda de pecuária 
sustentável brasileira completa 10 anos
Por Ruy Fachini Filho, presidente do GTPS
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AconTEcEU cREdIcooPAVEl

“Do jeito que está, que oportunidades 
existem para o Oeste do Paraná. A única 
saída é a construção de um novo traçado

”dilvo grolli. 

Segundo Dilvo, com as melhorias, a prospecção é que a movimenta-

ção chegue a 80 milhões de toneladas. Porém o desenvolvimento que 

se quer e se espera do Oeste e do próprio Paraná não vai ocorrer nesse 

velho trecho ferroviário, reforçou o presidente da Coopavel, que citou 

números dos modais mais empregados nos Estados Unidos comparati-

vamente aos do Brasil. Lá, 84% de todas as riquezas seguem por hidro-

vias e ferrovias, enquanto que aqui apenas 35% da produção se utilizam 

de rios e ferrovias. O hidroviário é o sistema de transporte mais em 

conta, de 20 dólares por tonelada a cada mil quilômetros, enquanto 

que o ferroviário custa US$ 40 e o rodoviário US$ 60. Onze das maiores 

cooperativas agropecuárias brasileiras estão no Paraná e cinco delas 

no Oeste. Juntas, respondem por 50% do PIB regional (R$ 22 bilhões) 

e dão emprego e renda a mais de 40 mil trabalhadores. A união regio-

nal pela obra é fundamental também devido aos interesses da conces-

sionária ferroviária que atua no Estado, a Rumo ALL. Segundo Dilvo 

Grolli, essa empresa não tem nenhum interesse em atender o Oeste e 

ela não investirá um único centavo para que os gargalos citados sejam 

vencidos. “Temos necessidade de uma ferrovia apenas da região, para 

transportar cinco milhões de toneladas, e o Paraguai e o Mato Grosso 

do Sul, juntos, de dez milhões. Ou seja, a nova ferrovia orçada em R$ 10 

bilhões, é viável, porque já começaria suas operações com 15 milhões 

de toneladas, maior que a capacidade transportada por trem que chega 

atualmente ao Porto de Paranaguá”. 

Fonte e Fotos: Assessoria de Imprensa Caciopar

O poder da 
sustentabilidade 
no agronegócio
O engenheiro agrônomo, Xico Graziano, ministrou uma palestra em 

Cascavel para produtores rurais, acadêmicos de agronomia e inte-

grantes de entidades de classes voltadas para o agronegócio. Xico 

já ocupou vários cargos públicos, como Secretário Estadual de Meio 

Ambiente (2007-2010), Secretário Estadual de Agricultura (1996-1998), 

Presidente do Incra (1995) e Chefe do Gabinete Pessoal do Presiden-

te Fernando Henrique Cardoso (1995). É escritor, publicou oito livros 

sobre os temas da questão agrária, agricultura, sustentabilidade e 

democracia. Articulista do jornal O Estado de S. Paulo, consultor em 

organização, marketing de agronegócios e sustentabilidade. 

Em sua fala, Xico afirmou que na história da civilização já teve mui-

tos desafios, mas com os avanços do conhecimento e com os processos 

tecnológicos, sempre foram superados. A tecnologia causa um efeito 

de substituição, já que quando o agricultor não usa ele ocuparia 160 

mm hectares, com o uso das tecnologias, usam 65 mm hectares para 

plantar. Graziano enfatiza que o futuro do agro está cada vez maior 

de tecnologia. O grande desafio é produzir mais de forma sustentável, 

não diminuir a produção e reduzir o uso dos avanços científicos nas 

lavouras.

Para Xico Graziano, entender a importância da sustentabilidade, não 

existe como ser contra ou a favor da sustentabilidade no agronegócio. 

“Essa é uma agenda de futuro obrigatória. Pensar na produção susten-

tável se tornou um movimento mundial e o Brasil não pode ficar fora 

disso. Queremos dominar a agenda da sustentabilidade ou queremos 

engoli-la? Temos que nos preparar para dominar essa agenda. É preci-

so se preparar para o novo mundo”, explica.∏

RELATÓRIO DE BALANCETE PATRIMONIAL - DATA 31.07.2017 
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL - CREDICOOPAVEL

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

cÓdIgo / dIScRImInAÇão
VAloRES Em 

REAIS
cÓdIgo / dIScRImInAÇão

VAloRES Em 
REAIS

1.0.0.00.0   ATIVo cIRcUlAnTE E REAl. A longo PRAZo   193.128.399,57 
4.0.0.00.0    PASSIVo cIRcUlAnTE/EXIgÍVEl A longo 
PRAZo

  133.164.720,46 

1.1.0.00.0   dISPonIBIlIdAdE   4.804.106,29 4.1.0.00.0    dEPÓSIToS   93.979.484,36 

                              110 -   disponibilidade   4.804.106,29                               411 -    depósitos a Vista   16.775.385,66 

1.2.2.00.0   APlIcAÇÕES InTERFInAnc.dE lIQUIdEZ   3.120.417,12                               414 -    depósitos a Prazo   77.204.098,70 

                              122 -   Aplic. depositos Interfinanc.   3.120.417,12 4.1.5.00.0    RElAÇÕES InTERdEPEndEncIAS   577.596,64 

1.1.3.00.0   TITUloS E VAloRES moBIlIáRIoS   64.346.084,70                               451 -    Recursos em Trânsito de Terceiros   577.596,64 

                              131 -   carteira Própria   64.346.084,70 4.1.6.00.0    oBRIg.PoR REPAS. do PAÍS-InSTIT.oFIcIAIS   31.071.976,99 

1.1.6.00.0   oPERAÇÕES dE cRédITo   119.641.363,28                               468 -    Banco do Brasil   5.117.002,80 

                              161 -   operações de crédito Setor Privado   133.403.905,73                               470 -    caixa Economica Federal   19.825.101,00 

                              169 -   operações de crédito em liquidação   (13.762.542,45)                               472 -    outras Instituições   6.129.873,19 

1.1.8.00.0    oUTRoS cRédIToS   268.833,34 4.1.9.00.0    oUTRAS oBRIgAÇÕES   7.535.662,47 

                              180 -   diversos   268.833,34                               491 -    Adicional de Proagro   2.011,33 

1.1.9.00.0    oUTRoS VAloRES E BEnS   947.594,84                               493 -    Sociais e Estatutárias   2.987.850,53 

                              194 -   outros Valores e Bens   947.594,84                               494 -    Fiscais e Previdenciárias   1.246.334,81 

1.1.0.00.0    PERmAnEnTE   225.357,01                               503 -    diversas   3.299.465,80 

        1.3.2.00.0    ImoBIlIZAdo dE USo   225.357,01 6.1.0.00.0    PATRImÔnIo lÍQUIdo   59.574.863,71 

                               324 - outras Imobilizações de Uso   823.326,79                               611 -    capital Social   22.816.680,00 

                               329 - (depreciações Acumuladas)   (597.969,78)                               611  -  (-) capital a realizar   (12.050,00)

                              615 -    Fundo de Reserva   34.178.554,50 

                              617 -    Sobras do 1º Semestre   2.591.679,21 

7.0.0.00.0    conTAS dE RESUlTAdo   614.172,41 

         7.1.0.00.0   Receitas operacionais   2.768.488,81 

         8.1.0.00.0   despesas operacionais   (2.154.316,40)

ToTAl do ATIVo   193.353.756,58 ToTAl do PASSIVo   193.353.756,58 

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 julho 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
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REcEITAS REcEITAS

INGREDIENTES

 + 4 ovos

 + 1 lata de milho (200g)

 + ¼ de xícara (chá) de óleo ou azeite (50ml)

 + 1 xícara (chá) de leite (100ml)

 + 1 colher (chá) de sal

 + ½ colher (sopa) de orégano seco

 + 1 xícara (chá) de cheiro verde

 + 1 xícara (chá) de aveia em flocos ou farelo de aveia 

 + 1 colher (sopa) de fermento em pó

 + 200g de peito de frango cozido com sal, desfiado

 + 2 tomates cortados 

 + Óleo e farinha para untar e enfarinhar 

 

MODO DE PREPARO

Bata no liquidificador os ovos, o milho, o óleo, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Acrescente o orégano, o cheiro 
verde, a aveia, o fermento. Use o botão “pulsar” algumas vezes para misturar a massa. Adicione em seguida o frango desfiado e 
os tomates e, com a ajuda de uma espátula, misture bem.

Despeje o conteúdo em uma forma untada e enfarinhada. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C e asse por, aproximadamente, 30 
a 35 minutos, ou até dourar. Desenforme ainda morno e sirva em seguida.

INGREDIENTES

 + 1 copo de iogurte natural;

 + Suco de uma laranja espremida;

 + 2 colheres de sopa de aveia;

 + ½ copo de óleo de canola;

 + 3 ovos grandes;

 + 2 copos de farinha de trigo integral;

 + 2 copos de açúcar mascavo;

 + 1 colher de sopa de fermento em pó;

 + Raspas de laranja para decorar.

MODO DE PREPARO

Bata os ingredientes líquidos no liquidificador até incor-
porar. Em uma vasilha coloque os ingredientes secos e 
adicione a mistura do liquidificador com uma colher, me-
xendo sempre com uma colher. Despeje essa massa em uma 
assadeira untada com óleo de canola e enfarinhada com 
aveia. Leve para assar em forno a 180 graus até ficar doura-
da. Desenforme e sirva decorado com raspas de laranja.

Torta de frango cremosa sem farinha

Bolo de iogurte integral com laranja
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Superprecocidade com  
alta produtividade

2A401PW
Superprecocidade com  
sanidade

2B210PW 2B512PW
Estabilidade, precocidade
e sanidade de grãos

TECNOLOGIA LÍDER,
HÍBRIDOS DE ALTA PERFORMANCE 
esse é o nosso DNA

O melhor portifólio associado à melhor biotecnologia
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REcEITAS

FaçA AcOnTeCeR
O mundo nunca foi dos que ficam parados,

dos que fazem aquilo que todo mundo já fez.

O mundo é de quem não aceita a derrota,

que faz tudo de novo até melhorar.

Porque metas não são aquelas que você escreve num papel

são aquelas que você luta para realizar.

Sorte? Esqueça, ela logo vai te abandonar.

Pra ir mais longe você precisa ter vontade

e alguém que te ensine o caminho mais curto pra chegar.

Porque quando você pensa que deu tudo de si,

já tem alguém conseguindo o dobro.

Grandes mudanças não são feitas por quem sonha,

são feitas por quem faz.
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