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Ú L T I M A S  N O T Í C I A S

Foi realizada em 15 de novembro a tradicional festa 
de Confraternização da Maria Macia.

No jantar oferecido pela cooperativa, estiveram 
presentes Diretores, funcionários e familiares, que 
em clima de integração, conversaram, trocaram expe-
riências e comemoraram as conquistas de 2014.

Abril de 2011. Entrevista ao Jornal Valor Econômico. O biólogo evolucionário e 
fisiologista Jared Diamond, ao ser indagado pelo entrevistador (Valor: "Nosso 
modelo de civilização está conduzindo o planeta a uma crise e nossa espécie está 
em risco?"), respondeu: "Sim. O modelo de civilização largamente difundido é de 
crescente consumo e se comporta como se os recursos mundiais fossem ilimita-
dos. Mas essa é uma receita garantida de desastre, porque os recursos do mundo 
são finitos. Isso me lembra uma sentença na primeira página de um livro didático 
de economia: 'Em um mundo de recursos finitos, as únicas pessoas que acreditam 
na possibilidade de crescimento ilimitado são os idiotas e os economistas'." 
(http://www.valor.com.br/arquivo/880475/energia-nuclear-ainda-e-opcao). 
Claro, nem todos os economistas pensam da mesma forma. Alguns - e hoje são 
muitos! - levam em conta a variável sustentabilidade. E é evidente que há aqui um 
exagero, por parte do entrevistado, para provocar os economistas. Volto ao ponto 
principal. Ao que indicam os dados existentes, já há mudança de clima em várias 
regiões do planeta. Pode ser que as razões não sejam apenas relacionadas às 
ações humanas. Entretanto, pode ser, como afirmou o biólogo, que sejamos 
também causa do possível desastre. Sou do seguinte parecer: quanto mais 
fizermos pelo meio ambiente, produzindo o máximo com o mínimo de impacto, 
mais teremos a ganhar. Porque as nossas ações de hoje não devem ser pensadas 
para daqui a um ou dois anos. Devem ser pensadas para as futuras gerações. 
Para não sermos, como disse o biólogo, idiotas. E para que as relações econômi-
cas sejam pensadas para além de pressupostos ultrapassados. Acho que a Maria 
Macia, dentro do sua pequena área de influência, é uma cooperativa capaz de 
agir agora levando em conta o futuro. Essa é uma obrigação nossa e um direito 
das futuras gerações. E, penso, é uma de nossas melhores apostas.

Luiz Carlos Braga

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

Durante a comemoração houve a realização de 
bingo com distribuição de prêmios, dentre eles uma 
bicicleta!

O evento foi marcado por muita descontração e os 
convidados puderam se divertir ao som de música ao 
vivo.

CONFRATERNIZAÇÃO 2014



Open Sans

Objetivando estreitar o relacionamento com produtores da região central do Estado e apresentar novas tecnologias envol-
vidas na produção de bovinos de corte, a Cooperativa Maria Macia realizou uma viagem técnica com 40 produtores prove-
nientes da região de Guarapuava no dia 9 de janeiro. Foram visitadas duas propriedades cooperadas Maria Macia, situadas 
em Luiziana, onde foi possível demonstrar as etapas do sistema produtivo baseado na intensificação do uso dos pastos 
(adubação e manejo geral), assim como técnicas de semiconfinamento e confinamento (alimentos e formulações). A visita foi 
acompanhada pelo Presidente e Vice-Presidente da cooperativa, da equipe de colaboradores da Maria Macia e do Professor 
de Forragicultura da Universidade Federal de Santa Catarina, Dr. Alexandre Lenzi. 

A pecuária de corte teve uma  grande evolução na 
última década. E com certeza a Cooperativa Maria 
Macia participou efetivamente desse processo, 
pois é uma associação de produtores líderes e 
formadores de opinião. E o mais importante, 
sempre com humildade para buscar o aprimora-
mento. É um grande orgulho fazer parte deste 
time!

Rui Aranha Figueiredo

PAINEL DO COOPERADO

PRODUTORES DE GUARAPUAVA VISITAM A MARIA MACIA

Em visitas a propriedades candidatas ao Programa Boas Práticas Agropecuárias 
(BPA), desenvolvido pela Embrapa, o pesquisador Dr. Ezequiel Rodrigues do Valle 
classificou como muito positiva sua vinda ao Paraná. Ele esteve na região entre os 
dias 10 e 12 de fevereiro, conhecendo o sistema de produção de bovinos de corte 
e como questões relacionadas à gestão de recursos humanos e ambientais são 
conduzidas. Por fim, o pesquisador enalteceu o trabalho desenvolvido pela Coope-
rativa Maria Macia em prol dos produtores, assim como a atuação exemplar dos 
cooperados visitados. 

EMBRAPA ATESTA AS PRIMEIRAS FAZENDAS BPA DO PARANÁ

Durante a primeira semana de fevereiro a vitrine do 
agronegócio brasileiro foi o Show Rural Coopavel (Casca-
vel). O evento, que acontece há 27 anos, reuniu 440 expo-
sitores e recebeu mais de 210 mil visitantes este ano.

A Maria Macia se fez presente através do estande do 
Sistema Ocepar, que mais uma vez participou divulgando 
e representando as cooperativas paranaenses.

A cooperativa se destaca por promover e estimular a 
eficiência técnica das propriedades, comercializando 
carnes especiais com valor agregado, trazendo renda e 
sustentabilidade aos produtores. 

MARIA MACIA NO SHOW RURAL COOPAVEL



A Maria Macia inova mais uma vez!
Preocupados sempre com a eficiência dentro das propriedades, a Maria Macia foi atrás do que há de mais mod-

erno em melhoramento genético de azevém no mundo. Isso mesmo, cultivares melhoradas de azevém!
Recentemente, a cooperativa fez parceria com a PGG Wrightson Seeds (PGW Sementes), que é a maior empresa 

de sementes forrageiras do Hemisfério Sul, e trabalha com inovações forrageiras para uma pecuária competitiva.
O objetivo do programa de melhoramento de forrageiras da PGW é atingir a melhor performance animal por 

hectare. Para tanto, são pontos cruciais da estratégia da empresa a seleção dos materiais com maior produção de 
matéria seca, acompanhado do aumento nos parâmetros de qualidade, como digestibilidade, palatabilidade, 
conteúdo de açúcares e proporção de folhas.

 A seleção de espécies e variedades busca melhorar o resultado econômico do sistema produtivo, tendo como 
premissa básica que estas espécies e cultivares estejam adaptadas às condições locais, versáteis quanto ao seu 
uso, além do impacto positivo no resultado econômico.

A geração de novos cultivares da PGW é realizada principalmente na Nova Zelândia e também no Uruguai, onde 
se encontram a maioria dos campos de sementes, garantindo pureza e o mais importante, que as cultivares de 
azevém não tenham resistência ao glifosato.

Assim como para a Maria Macia, e também para a PGW Sementes, as forrageiras, como Azevém por exemplo, 
são vistas como ferramentas tecnológicas a serviço dos sistemas de produção, seja naquele com predominância da 
produção animal ou especializada em grãos.

Já neste inverno, testaremos alguns materiais da PGW que serão apresentados no Dia de Campo de Inverno da 
Maria Macia!

Aguardem!

PGW SEMENTES & MARIA MACIA

LANÇAMENTO: MINERAL INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA – ILP 

Será lançado na próxima campanha de insumos, 
agendada para o mês de março, um mineral balanceado 
especialmente para a recria e engorda de bovinos em 
áreas de integração lavoura pecuária (ILP) no inverno, 
geralmente cultivadas com aveia e azevém em consór-
cio. Tal produto teve sua formulação embasada em 
análises químicas específicas provenientes de pastos da 
região de atuação da Cooperativa Maria Macia, o que 
aproxima muito da real necessidade dos animais. “É 
temerário fornecermos produtos indicados para utiliza-
ção em todo o território nacional, em fazendas que vão 
do Rio Grande do Sul ao Pará”, relata o Diretor Secretá-
rio, Paulo Emilio Prohmann. Ainda, segundo ele, as reali-
dades são muito distintas, com incontáveis variáveis, 
sendo impossível fornecer minerais de maneira eficien-
te com toda essa diversidade. A proposta da Cooperati-
va é dar um passo importante em direção à nutrição de 
precisão, onde o fornecimento dos minerais e aditivos 
atenderá com mais propriedade à demanda regional.  

EM FOCOEM FOCO



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 2015:

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

    Será realizada no dia 13 de março, no auditório da ACICAM, mais uma Assembleia Geral Ordinária da Cooperati-
va Maria Macia. Durante a assembleia serão expostos os números do exercício 2014 e o plano de trabalho para o 
exercício 2015.
    Neste mesmo dia acontecerá a 14ª Reunião Técnica, com o tema “Manejo da fertilidade do solo para potenciali-
zar a produção da pastagem”, a ser ministrado pelo Professor Dr. Pedro Henrique Cerqueira Luz (USP). Será uma 
grande oportunidade para que cooperados e colabores possam aprofundar seus conhecimentos nesta área de 
suma importância para a produção eficiente de bovinos de corte. Os convites com a programação completa serão 
enviados nos próximos dias.  

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 14ª REUNIÃO TÉCNICA 

    Integrante do calendário permanente da Cooperativa, o curso de Manejo Racional de 
Bovinos de Corte, ministrado pelo Médico Veterinário Renato dos Santos, será oferecido 
aos cooperados e seus colaboradores entre os dias 17 e 19 de março. Novamente, trata-se 
de uma excelente oportunidade para treinar a equipe das fazendas, o que trará inúmeros 
benefícios para dentro da porteira, como por exemplo: redução de lesões vacinais, diminui-
ção no índice de acidentes, maior comprometimento dos colaboradores, manejo geral 
facilitado, entre outros. Os interessados devem entrar em contato com o escritório da 
cooperativa e reservar suas vagas, pois estas são limitadas. 

MARIA MACIA PROMOVE TREINAMENTO EM MANEJO RACIONAL

ANO 2015

MÊS

MARÇO

MAIO

JUNHO
JULHO

AGOSTO

SETEMBRO
OUTUBRO

ATIVIDADE

Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Compras em Conjunto (Medicamentos e Sais Minerais)

Dia 13 - 14ª Reunião Técnica
Dia 13 - Assembleia Geral Ordinária

Dia 17,18 e 19 - Curso de Manejo Racional

Dia 15 - 15ª Reunião Maria Macia
Palestra: Técnica de suplementação de Bovinos 
em pastagens

Dia 14 - 16ª Reunião Técnica

Dia 16 - 6º Dia de Campo Maria Macia

Compra de Sêmen

COMPRA DE SEMENTES DE INVERNO 
A Cooperativa Maria Macia realiza neste mês de fevereiro, a compra de sementes para formação de pastos de 

inverno e cobertura verde, incluindo os seguintes materiais: milheto, braquiárias, aveias e azevéns. O destaque é em 
relação às variedades desenvolvidas para o pastejo dos bovinos, com maior período de utilização e produção de 
massa. A aveia branca IPR 126, a aveia preta IAPAR 61 e o azevém Winter Star estão entre os mais recomendados.


