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Ú L T I M A S  N O T Í C I A S

VISITA CRI GENÉTICA À COOPERATIVA
MARIA MACIA

Para conhecer um pouco mais do sistema produti-
vo adotado pelas propriedades cooperadas Maria 
Macia, e entender quais cruzamentos e linhagens se 
enquadram melhor neste sistema, técnicos da 
empresa CRI Genética estiveram em Campo Mourão 
no dia 14 de junho. Na oportunidade, puderam 
conhecer o confinamento da Fazenda Araucária (Lui-
ziana), onde são engordados animais provenientes 
do cruzamento Nelore x Angus. William Altenburg, 
Vice-Presidente da empresa e responsável pela esco-
lha dos touros Norte Americanos que são comerciali-
zados no Brasil, ficou surpreso com o projeto desen-
volvido pela cooperativa, elogiando a iniciativa e 
reafirmando a parceria na área da genética. 

Da esquerda para direita: Paulo Machado (CRI), Paulo Prohmann 
(MM), William Altenburg (CRI), Daniel Carvalho (CRI) e Francisco 
Aragão (CRI).

Uma cooperativa é, num certo sentido, uma empresa, ou seja, um empreen-
dimento com vistas a algumas finalidades. Mas não uma empresa qualquer. 
Seus objetivos são coletivos. Seus resultados não são de um ou de alguns, mas 
do conjunto dos cooperados. Não por outra razão, as cooperativas obedecem 
à legislação específica, a qual procura inserir um espírito de coletividade em 
seus atos. Mas não se faz uma cooperativa apenas com as formalidades da lei. 
É preciso tornar cada ato desse empreendimento algo que verdadeiramente 
pertença aos cooperados. E não se pode, também, deixar de lado as exigências 
de um mercado bastante competitivo.

Assim, para atuar de maneira eficaz, a gestão da cooperativa deve se 
pautar por planejamento estratégico, com posições futuras desejadas defini-
das de maneira clara, equipe de colaboradores afinada com tais metas e 
cooperados comprometidos com os valores cooperativistas. A cooperativa 
precisa ainda, ter bons indicadores em suas diversas áreas e inovar sempre. 
Nesse ponto, o da gestão, é preciso que haja um olho no coletivo, no que se 
refere aos resultados, e outro nas exigências de qualidade - postura típica de 
uma instituição que atua no mercado.

 P A L A V R A S  D O  P R E S I D E N T E

Nosso trabalho é mais conhecido pelo seu resultado: a saborosa carne Maria Macia. Mas não apenas. Também o é 
pelo que criou, no quesito cooperativismo, e nos procedimentos para se chegar à qualidade da carne Maria Macia.

O cooperado, por ser o nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada, merece partilhar de todas as conquistas da 
nossa cooperativa.

À nossa equipe, afinada e dedicada, bem como aos cooperados, motivo maior da existência da Maria Macia, meus agra-
decimentos sinceros. O sucesso da Maria Macia é de vocês.



Open Sans

As Boas Práticas Agropecuárias – Bovinos de Corte (BPA) refe-
rem-se a um conjunto de normas e de procedimentos a serem 
observados pelos produtores rurais, que além de tornar os siste-
mas de produção mais rentáveis e competitivos, asseguram 
também a oferta de alimentos seguros, oriundos de sistemas de 
produção sustentáveis. Visando a adoção de tais práticas, técni-
cos da Cooperativa Maria Macia estiveram em Campo Grande 
(MS) nos dias 23 e 24 de junho, para reunião com o pesquisador 
da Embrapa responsável pelo programa, Dr. Ezequiel Rodrigues 
do Valle. Na oportunidade, além de reuniões na sede do Centro 
Nacional de Pesquisa em Gado de Corte (CNPGC - Embrapa), os 
técnicos da cooperativa também reuniram-se com diretores e 
supervisores da Associação Sul Matogrossense dos Produtores 
de Novilho Precoce (ASPNP), recebendo instruções práticas para 
implantação do programa no Paraná. 

Da esquerda para direita: Klauss Machareth (ASPNP), 
Erni Bublitz (MM), Ezequiel do Valle (Embrapa) e Paulo 
Prohmann (MM).

Após aderir ao projeto Boas Práticas Agropecuárias (BPA), a cooperativa Maria Macia 
deu início ao processo de adesão voluntária ao programa. Nesta primeira etapa, três 
propriedades foram selecionadas para ingressarem no processo de verificação e 
adequação, a fim de validarem os requisitos propostos. O resultado desta primeira 
avaliação foi muito positivo, pois todas já se enquadram como BPA Embrapa, uma vez 
que atingiram o mínimo de 80% dos itens obrigatórios atendidos. O atestado final será 
emitido pelo pesquisador responsável pelo programa, Dr. Ezequiel Rodrigues do Valle. 
As propriedades participantes desta etapa são: Fazenda Araucária (Agropecuária Altero-
sa); Fazenda Moreira Sales (Moreira Salles Agropecuária Ltda); e Fazenda Dona Elisa 
(Emilio Prohmann). Para a segunda etapa do projeto, mais quatro propriedades serão 
convidadas, objetivando finalizar todo o processo de avaliação até abril de 2015.   

Editores da Revista DBO Rural procuraram a Cooperativa Maria Macia para 
obter mais informações sobre as eventuais perdas na proibição do uso de aver-
mectinas em bovinos de corte. Na entrevista, o médico veterinário Erni Bublitz 
explicou que os protocolos sanitários adotados pela cooperativa serão altera-
dos para atender a normativa. Entretanto, tais mudanças são tecnicamente 
prejudiciais ao manejo e podem aumentar os custos com produtos veteriná-
rios. A matéria completa pode ser lida na edição de número 405, página 12.

A cooperativa tem se organizado em várias ações para melhorar a vida do 
cooperado através das compras em conjunto, palestras técnicas , controle 
de qualidade dos produtos comprados e muito mais. O aprimoramento 
contínuo da administração e o zelo pelos resultados internos dá tranquilida-
de para nós como parceiros comerciais. Na cooperativa, temos,  além de 
tudo isso, a oportunidade de entrar no complexo mercado da carne, uma 
parte importante do nosso negócio da qual ficávamos alheios. Nós, coopera-
dos, somos também uma  associação de amigos e sentimos muito orgulho 
de sermos cooperados Maria Macia. Viva os amigos da Maria!

- Mario e Afonso Brunati

Maria Macia é matéria na Revista DBO Rural de Julho

PAINEL DO COOPERADO

Técnicos da Maria Macia visitam Embrapa e Novilho Precoce para implantação de BPA

Propriedades cooperadas são as primeiras em processo de BPA no estado do Paraná

Leia aqui

http://www.portaldbo.com.br/Portal/RevistaDBO/EdicaoDigital/405


ALTERAÇÃO
NO PROTOCOLO
SANITÁRIO –
INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 13

A Instrução Normativa de 
nº 13, publicada em 29 de 
maio de 2014 no Diário 
Oficial da União, restringiu a 
fabricação, comercialização 
e utilização das avermecti-
nas no Brasil. Com esta 
medida, produtos LA (longa 
ação) ou com concen-
trações acima de 1% dos 
princípios mais utilizados 
(Ivermectina, Abamectina e 
Doramectina), não podem 
mais ser administrados nos 
bovinos. Esta proibição 
refletirá no protocolo sani-
tário adotado pela Coopera-
tiva Maria Macia, o qual 
será modificado. 

Na próxima Reunião 
Técnica as alterações serão 
apresentadas aos coopera-
dos. 

Anualmente, profissionais do Sistema Ocepar apresentam às 
cooperativas do estado uma avaliação sobre o cooperativismo 
paranaense e em particular sobre cada uma das cooperativas 
filiadas.

Recebemos a equipe da Ocepar em 14 de julho e obtivemos um 
parecer muito positivo sobre o desempenho da Maria Macia em 
2013.

Um dos indicadores apresentados pelo Sescoop, e que nos 
chamou atenção, foi o de evolução das vendas da cooperativa.

Confira abaixo o que os índices revelam:

Com base nos indicadores de gestão analisados, o crescimento 
nominal das vendas foi de 42,4% em 2013 e, descontado o IGP-DI, 
foi de 34,9%. Com o crescimento nominal de 14,5% da região no 
estado, houve aumento na participação de 23,1%, além de ser o 
maior crescimento frente a todos os outros comparativos.

Sendo assim, a avaliação é de que houve melhora no desem-
penho econômico, pelo aumento do faturamento, além do cresci-
mento das sobras. Ademais, a situação financeira se mostra 
confortável pelo aumento da tesouraria positivo e pelo baixo 
índice de endividamento financeiro da cooperativa. Recomenda-
mos acompanhamento da gestão, visando manter a estrutura de 
capital e de resultado, com o objetivo de manter o crescimento 
verificado atualmente.

 I N D I C A D O R E S  M A R I A  M A C I A
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Rua Santa Cruz, 923 - Campo Mourão - PR - 44. 3017 1211
mariamacia@mariamacia.com.br

Para facilitar a organização dos cooperados, a Cooperativa Maria Macia estabelece anualmente um calendário perma-
nente, trazendo as atividades a serem realizadas durante os meses.

Além dos eventos técnicos, este calendário contempla também as épocas das compras, permitindo assim a anteci-
pação no planejamento das propriedades. Segue abaixo a programação para o ano de 2014:

C A L E N D Á R I O  P E R M A N E N T E

Com o título de “Sistemas Integrados de Produção Agropecuária: os caminhos para uma 
intensificação sustentável”, o engenheiro agrônomo Armindo Barth Neto proferirá palestra 
na 13ª Reunião Técnica Maria Macia, agendada para o dia 19 de setembro, em Campo 
Mourão. O tema, frequentemente abordado no cenário mundial, contemplará algumas 
práticas de manejo e experiências obtidas na França, onde o pesquisador realizou parte de 
seu doutorado. Em breve os convites serão enviados via e-mail.

13ª Reunião Técnica

No dia 8 de outubro, quarta-feira, será realizado o 2º Dia de Campo Maria Macia. Esta iniciativa objetiva levar infor-
mações técnicas a produtores e colaboradores que atuam no campo. Para esta edição, temos a confirmação do 
Médico Veterinário Renato dos Santos, que abordará técnicas do correto manejo racional, compartilhando sua longa 
experiência no tema. Além dele, o Professor Clóvis Bassani apresentará dados importantes sobre os prejuízos que as 
aplicações inadequadas de medicamentos e vacinas causam nas carcaças dos bovinos. Segundo pesquisas recentes, 
as perdas podem chegar até R$ 50,00 por animal. Em breve os convites serão enviados via e-mail. Veja mais.

2º Dia de Campo Maria Macia

ANO 2014

MÊS

MARÇO

ABRIL

JUNHO
JULHO

SETEMBRO

OUTUBRO
NOVEMBRO

ATIVIDADE
Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Dia 21 - Assembleia Geral Ordinária

Dia 21 - 11ª Reunião Técnica

Dia 11 - 12ª Reunião Técnica

Dias 15, 16 e 17 - Curso de Manejo Racional

Dia 19 - 13ª Reunião Técnica

Dia 08 - Dia de Campo Maria Macia

Compra de Sêmen

http://pecuaria.ruralbr.com.br/noticia/2014/07/reacao-vacinal-em-bovinos-pode-provocar-perdas-economicas-para-o-pecuarista-4561153.html

