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Ú L T I M A S  N O T Í C I A S

DIA DE CAMPO – AGROPECUÁRIA GUAPIARA

Representantes da Cooperativa Maria Macia 
participaram do 9º Dia de Campo da Agropecuá-
ria Guapiara, realizado no dia 15 de agosto, na 
Fazenda Santana (Imbituva – PR). A palestra cen-
tral do evento foi apresentada pelo Professor Dr. 
Ed Hoffman Madureira (USP), o qual discorreu 

Foi realizado no dia 8 de outubro na Fazenda 
Dona Elisa (Luiziana – PR) o 5° Dia de Campo da 
Cooperativa Maria Macia. O evento abordou os 
prejuízos causados por falhas nas vacinações e 
embarques, e também os fundamentos do 
manejo racional. Cerca de 70 pessoas puderam 
assistir as palestras ministradas pelos Médicos 
Veterinários Clóvis Bassani e Renato do Santos, 
além de uma demonstração prática realizada por 
este último.

Até ontem, diferenciávamos a carne que consumimos entre carne de 
primeira e carne de segunda. A MARIA MACIA inovou ao conceber outra 
segmentação: o que existe, na verdade, é boi de primeira e boi de segunda.

Nosso esforço, desde o início, foi o de buscar fazer o boi de primeira, 
porque sabíamos que há aí um nicho de mercado, pouco e mal explorado, que 
é o do consumidor que quer pagar o preço justo por uma carne de primeira. 
De fato, que seja de primeira de ponta a ponta.

Mas não é fácil atender a esse nicho que, hoje, conquistamos. É preciso uma 
coordenação muito fina entre ao menos três setores: funcionários - que 
pensam a gestão dentro e fora da cooperativa, técnicos - que fazem o trabalho 
no campo e, sobretudo, cooperados - que vestem a camisa da cooperativa.
     Minha palavra hoje é direcionada a este terceiro setor, o dos cooperados. E 
é de agradecimento e de convocação. O agradecimento aos cooperados se dá 
porque acreditaram - e acreditam! - na visão de cooperativismo que pratica-
mos. O nosso futuro no nicho do boi de primeira depende fundamentalmente 
de vocês. A convocação, por fim, é para que continuemos na sintonia da 
cadeia produtiva possibilitando atender ao nicho do boi de primeira. Vamos 
continuar vestindo a camisa?! Juntos, somos mais fortes, e vamos mais longe.

Esse é o espírito do cooperativismo que fundamentou cada passo dado e 
que irá cimentar o nosso futuro!

Luiz Carlos Braga
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sobre os benefícios da técnica de IATF. 
Também foram apresentados módulos sobre 
sanidade, nutrição e genética. 
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A segunda etapa do projeto Boas Práticas Agropecuárias (BPA), uma parceria entre a 
Embrapa e a Cooperativa Maria Macia, verificou mais três propriedades para ingressarem 
no programa. São elas: Fazenda Rio Sem Passo (Agropecuária Ipê), Fazenda São Francisco 
(Carlos Chagas) e Fazendas Areião e Ranchinho (Cleusa Menin).

Todas obtiveram a pontuação mínima de 80% de atendimento às exigências, sendo 
que o atestado final será emitido pelo pesquisador Dr. Ezequiel Rodrigues do Valle, 
responsável nacional pelo programa.

Os cooperados interessados em conhecer mais sobre esta iniciativa devem entrar em 
contato com os técnicos da Cooperativa Maria Macia.

Foi ao ar no dia 07 de setembro pela RPC TV (afiliada Rede Globo), uma repor-
tagem sobre o sistema integração lavoura e pecuária, utilizado por vários produ-
tores cooperados da Maria Macia.

As fazendas Araucária (Luiziana – PR) e São José (Mamborê – PR) foram esco-
lhidas para demonstrar o sistema na prática, com áreas de aveia e azevém sob 
pastejo e posterior terminação em confinamento.

O programa pode ser acessado pelo site:

Quando participamos de um projeto que dá certo, o sentimento de realização é muito 
gratificante.
Hoje, a Maria Macia, além de fazer um excelente trabalho com os cooperados, vem 
desenvolvendo de forma indireta uma conscientização junto à sociedade. Ela conse-
guiu levar ao consumidor um novo conceito sobre carne bovina. Sentimos que houve 
uma mudança de cultura de consumo quanto a escolha da carne.
A Maria Macia auxiliou as pessoas a experimentar e a conhecer um pouco mais sobre 
o que é uma carne de qualidade, e  com isso tornou a sociedade mais consciente e 
exigente na escolha de um bom produto.
Acredito que um bom projeto, é aquele que promove mudanças positivas na vida das 
pessoas, e a Maria Macia conseguiu, através do seu compromisso em manter a quali-
dade de seus produtos, provocar melhorias significativas em alguns conceitos da 
nossa sociedade." Maria da Conceição Montans Baer

MARIA MACIA É TEMA DO PROGRAMA CAMINHOS 
DO CAMPO DA RPC TV

PAINEL DO COOPERADO

PROPRIEDADES BPA

O impacto econômico das lesões nas carca-
ças bovinas e a sustentabilidade dos sistemas 
agropecuários foram discutidos na 13° Reunião 
Técnica realizada pela Cooperativa Maria Macia 
no dia 19 de setembro.

Na ocasião, os produtores puderam adquirir 
mais conhecimento sobre os assuntos apresen-
tados pelo Médico Veterinário Clóvis Bassani e 
pelo Engenheiro Agrônomo Armindo Barth 
Neto, respectivamente. 

13° REUNIÃO TÉCNICA

Proprietários e funcionários do Frigorífico Vale do Jordão de Guarapuava receberam, em 24 de outubro, treinamen-
to sobre Manejo de Pré-Abate e Inspeção e Qualidade da Carne.

Uma iniciativa da Maria Macia, o treinamento ministrado pelo Médico Veterinário Clóvis Bassani destacou a impor-
tância das etapas de pré-abate, abate, resfriamento, armazenamento correto e acondicionamento nos caminhões 
(distribuição das carcaças aos pontos de venda), além de noções básicas de higiene pessoal e zoonoses.

TREINAMENTO - FRIGORÍFICO VALE DO JORDÃO

www.mariamacia.com.br

http://mariamacia.com.br/?p=300.


Englobando as áreas trabalhista e ambiental, o adequa-
do projeto do tanque reservatório de combustível é 
exigência do programa BPA Embrapa.

Trata-se de uma estrutura indispensável nas proprie-
dades, pois agiliza o abastecimento do maquinário evitan-
do contratempos até o posto de combustível, além de 
poder proporcionar economia no momento da aquisição 
do óleo diesel. Entretanto, muitos tanques estão alocados 
de maneira equivocada e em locais impróprios, em 
discordância de critérios técnicos. A maioria não possui a 
caixa de contenção ao seu redor, não evitando a contami-
nação do solo e lençol freático em eventual caso de vaza-
mento.
      Com a implantação do BPA Embrapa, técnicos da Cooper-
ativa Maria Macia informam aos produtores que aderiram 

Iniciada em maio de 2013, a parceria La Bodega & Maria Macia é um 
sucesso.

Com duas lojas em funcionamento no estado do Paraná, uma na 
cidade de Guarapuava e outra no Batel em Curitiba, a La Bodega 
comercializa 100% de suas carnes bovinas resfriadas com animais 
oriundos da Cooperativa Maria Macia.

Os sócios-proprietários e irmãos Rodrigo e Karoline Silvestri 
Marcondes explicam que a parceria entre as lojas e a Cooperativa tem 
como principal objetivo conquistar os paladares mais exigentes no 
mercado de carnes com alto padrão de qualidade.

“Fazemos questão de contar aos nossos clientes a procedência das 
carnes Maria Macia, explicando todo o ciclo da cadeia produtiva. Desde a 
dieta balanceada dos animais com insumos selecionados pela cooperati-
va,  da supervisão de zootecnistas e veterinários capacitados nas proprie-
dades e frigoríficos, da rastreabilidade dos animais,  da cautela no  trans-
porte, até o abate diferenciado que prima pelo bem estar animal, evitando 
o estresse e garantindo a qualidade da carne.

Os clientes nos dias de hoje estão cada vez mais exigentes  e  buscam 
conhecimento sobre o que consomem. Fazemos questão de frisar que 
comercializamos saúde com as carnes que vendemos. A parceria com a 
Maria Macia tem sido de grande importância para nossos estabelecimen-
tos, pois temos o reconhecimento dos clientes pela maciez, suculência, 
enfim, pela altíssima qualidade de nossas carnes. Só temos a agradecer a 
Maria Macia pela seriedade, qualidade e respeito que sempre fomos trata-
dos” - Rodrigo Silvestre Marcondes.

LA BODEGA & MARIA MACIA  

DICAS BPA

Acontece na segunda quinze-
na de novembro a terceira 
Compra em Conjunto 2014.
Esta fase contemplará a 
oferta de minerais, medica-
mentos e semente de gramí-
neas (milheto e sorgo).
A tabela de preços e condi-
ções será enviada via e-mail 
em breve.
Lembramos ainda, que a 
partir de janeiro/2015 estarão 
disponíveis para aquisição 
aveia, azevém e lonas para 
silagem.

Entre em contato com nossa 
equipe técnica! 

COMPRAS EM CONJUNTO

ao programa a maneira correta de instalação do tanque.  

Além da criteriosa escolha do local e construção da 
mureta de contenção, com caixa adjacente para 
remoção, também fazem parte das normas a fixação de 
placas de advertência e extintores de incêndio. 



LIVRO SOBRE CARNE BOVINA 
É LANÇADO EM CAMPO MOURÃO

Um livro inteiramente dedicado à carne bovina foi lançado na sexta-
feira 31 de outubro em Campo Mourão.

Escrito pelo médico veterinário Clovis Bassani,  o livro “Carne Bovina 
e suas Generalidades” é uma coletânea de informações sobre a carne 
bovina, composto de 269 páginas, divididos em 4 capítulos.

O 1º capitulo apresenta gráficos e tabelas sobre a evolução do 
mercado da carne bovina no mundo além de composição nutricional  e 
nomenclatura de cortes nos principais idiomas.

Já o 2º capítulo traz informações técnicas sobre cortes, seus compo-
nentes musculares, bases ósseas e particularidades como localização, 
as quais estão identificadas através de imagens para um maior entendi-
mento.

No  3º capítulo os assuntos abordados são miúdos e vísceras.
E o 4º capítulo é composto por generalidades sobre a carne bovina 

com informações simples e de fácil entendimento, mostrando o valor 
nutricional e a importância do consumo regular do produto.

Ao final, o livro disponibiliza 100 receitas selecionadas para aprecia-
ção dos paladares e gostos mais refinados.

Da esquerda para direita: Paulo Emilio Prohmann (MM) 
e o médico veterinário Clóvis Bassani autor do livro 
“Carne Bovina e suas Generalidades – Curta essa ideia”.

Interessados em adiquirir o livro, favor entrar em contato com 
a cooperativa Maria Macia.

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 fim de 2014 e início de 2015.
O calendário completo do Ano 2015 será divulgado na próxima edição do Boletim Maria Macia.

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

ANO 2014

ANO 2015

MÊS

MARÇO

ABRIL

JUNHO
JULHO

SETEMBRO

OUTUBRO
NOVEMBRO

MARÇO

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 13 - Assembléia Geral Ordinária

Dia 13 - 14° Reunião Técnica

Compras em Conjunto ( Medicamentos e Sais Minerais)

Dia 08 - 5º Dia de Campo Maria Macia

Compra de Sêmen

EM FOCOEM FOCO

OUTUBRO

MARÇO

ABRIL

JUNHO
JULHO

SETEMBRO

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 - 5º Dia de Campo Maria Macia

Compra de Sêmen


