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Com o espaço Show Rural 
Digital, um pavilhão 

destinado à tecnologia da 
informação e inovação, um 

maiores eventos do 
agronegócio nacional abre 

espaço para as novas 
tecnologias e produtos que 

vem para revolucionar a 
vida do homem do campo. 

A invasão
digital no
campo
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Projeto Ferroviário Bioceânico, 
a maior obra do século XXI

O Brasil é um grande produtor de grãos, com 240 milhões de 
toneladas, e de carnes, com 30 milhões de toneladas. O Paraná é o 
segundo maior produtor de grãos e o primeiro de carnes do Brasil. 
Nesse contexto, o desafio será melhorar a infraestrutura 
e a logística de transporte e portuária do Estado. O 
Porto de Paranaguá, em 2018, foi responsável por 
movimentar 53 milhões de toneladas, o segundo 
maior porto em exportação do complexo soja e o 
primeiro em importação de fertilizantes do País.

O Brasil vai produzir 300 milhões de ton-
eladas de grãos e 40 milhões de toneladas de 
carne até o ano de 2030, e a maior parte dessa 
produção será destinada à exportação. Nos próx-
imos anos, o Brasil e o Paraná precisarão avançar 
na modernização e na eficiência da logística para não 
comprometer a competitividade do agronegócio. Os produ-
tores rurais do Paraná e do Brasil são onerados entre 30% e 50% 
no valor do transporte de grãos, carnes e fertilizantes justamente 
pela falta de investimentos em ferrovias para atender a demanda. 

A visão estratégica do senhor Carlos Massa Ratinho Júnior, 
governador do Paraná com o projeto para construir uma ligação de 
Paranaguá, no oceano Atlântico ao Pacífico, criou o Projeto Fer-
roviário Bioceânico. Será a maior obra do Paraná, do Brasil e da 
América do Sul do século XXI para atender a demanda do Paraná e 
do Brasil e fortalecer o Porto de Paranaguá, que em 2030 precisará 
atender a demanda 100 milhões de toneladas/ano.

O Projeto Ferroviário Bioceânico será um novo caminho para 
o Paraná, que tem a sua economia sustentada pela agricultura e 
pela pecuária. Essa visão estratégica e de empreendedorismo com 
a participação de vários países, com investimentos públicos e 
privados, é a maior obra para o crescimento do Paraná e a demanda 

Venha conhecer nossa linha de pneus e câmaras de 
ar para linha agrícola, camionetes, motocicletas, 

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

(45) 3220 4567
ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

mundial de alimentos.
A forte crise política e econômica que afetou o Brasil comprome-

teu parte do agronegócio. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior, 
com o Projeto Ferroviário Bioceânico, deixará o maior le-

gado logístico da América do Sul, um marco históri-
co que somente os grandes estadistas são capazes 

de empreender.  Uma boa ideia que vai estimular 
muitos investimentos privados, que vai alavancar 
a eficiência do Brasil e da América do Sul e que 
vai melhorar e fortalecer o agronegócio, toda a 
economia do Estado, e principalmente os produ-

tores rurais.
A Coopavel e toda a sociedade paranaense está 

unida nesse trabalho de coragem de unir o continente 
da América do Sul numa visão de empreendedorismo para 

garantir para as próximas gerações um legado sólido, que re-
solverá definitivamente a logística desse século. Em resumo, o cresci-
mento da produção do Brasil e da América do Sul foi muito grande 
e, ainda, há espaço para continuar crescendo, para o desenvolvimento 
econômico de muitos países sul-americanos. Paradoxalmente, a in-
fraestrutura brasileira e a dos países vizinhos não cresceu no mesmo 
ritmo que a produção do agronegócio.

Por isso, o Projeto Ferroviário Bioceânico, sem dúvida, será a obra 
do século para o agronegócio para atender ao grande mercado da Ásia, 
para onde é escoada a maior parte das exportações de soja e carne do 
Brasil, Argentina, Paraguai e de frutas e peixes do Chile, com o preço 
de frete justo e fortalecendo a competitividade.

Em resumo, o futuro do Paraná será mostrado por um novo camin-
ho para o amanhã, com ideias e valores elevados que estejam centrados 
no desenvolvimento econômico, social e cultural em benefício da popu-
lação da América do Sul.

EIXO DIANTEIRO  
EM CARCAÇA 
ÚNICA, 
AUTOBLOCANTE 
E CRUZETAS 
BLINDADAS. 
Menor custo de 
manutenção,

ideal para qualquer 
operação.

CONFORTO 
INCOMPARÁVEL 
Maior área envidraçada 
e totalmente segura 
para qualquer condição.

LEVANTE 
HIDRÁULICO 
COM 
CAPACIDADE  
DE 3.600 kgf

LIFT-O-MATICTM 
Grava a posição  
de profundidade  
e sensibilidade do 
levante hidráulico. 
Operações 
hidráulicas rápidas  
e precisas.

TRANSMISSÃO 
Melhor escalonamento 
da marcha ideal para 
cada operação.

SÉRIE TL5
TRATORES

www.newholland.com.br

MOTOR FPT S8000  
MAR I DE BAIXO 
CONSUMO E REPOSTAS 
RÁPIDAS  
Reserva de torque de 27%. 
Possibilita manter por mais 
tempo sem troca de marchas.

VISITE NOSSO ESTANDE NO SHOW RURAL COOPAVEL
2019  e conheça a nova Série TL5 de Tratores

METROPOLITANA
TRATORES

Av. Brasil, 3025 - Cascavel/PR
FONE (45) 2101-3333www.metropolitanatratores.com.br

DILVO GROLLI - Diretor-Presidente da Coopavel

PRESENTE NO SHOW RURAL COOPAVEL!
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PARA PRODUZIR E CRESCER, CONTE
COM QUEM APOIA VOCÊ.

CONTE COM A SUA COOPERATIVA.

Regiões metropolitanas: 4000-1111 | Demais regiões: 0800 642 0000
Ouvidoria: 0800 725 0996 | Atendimento: seg. a sex. - das 8h às 20h
www.ouvidoriasicoob.com.br | De�cientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

Fale com o gerente da Cooperativa Sicoob.

sicoobunicoob.com.br
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Jardins com 350 mil mudas são destaque
A Coopavel mantém uma equipe na área 

que anualmente abriga o Show Rural espe-
cialmente encarregada de cuidar dos jardins 
que dão colorido especial ao evento. O projeto 
paisagístico é elaborado pela agrônoma Vânia 
Baratto, do Instituto Emater. São, em média, 
cultivadas 350 mil mudas de 15 espécies dife-
rentes de flores.

Uma das sensações desta edição de 2019, 
que será realizada de 4 a 8 de fevereiro, será 
o tradicional desenho em frente ao miran-
te. Neste ano, a opção foi por homenagear a 
família, uma estrutura social indispensável 
para a construção e para o sucesso de qual-
quer País e também para fazer com que as 
coisas funcionem bem no ambiente rural, diz 
o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli. Desenho que faz alusão à família: valorização

Quem visitar o Show Rural Coopavel, de 4 
a 8 de fevereiro, poderá levar para casa pre-
sentes e lembranças com a marca do evento. 
Uma boutique ao lado do restaurante comer-
cializa dezenas de produtos diferentes, to-
dos personalizados. “Essa foi a resposta que 
encontramos para atender a uma antiga rei-
vindicação dos visitantes, que queriam levar 
consigo algo a mais do evento”, diz o coorde-
nador-executivo Acir Inácio Palaoro.

Em um ambiente climatizado, os visitan-
tes podem comprar itens como camisas, cha-
péus, bonés, botas, kits de chimarrão (banco, 
cuia, bomba e porta-térmica), além de uma 
completa linha de cutelaria (facas). Uma das 
novidades desta edição, informam os coorde-
nadores da boutique, Cleber Castelucci e Cacá 
Cruz, é a oferta de camisas polo, com a logo-
marca do Show Rural Coopavel, para crian-
ças. “E estarão disponíveis em várias cores”, 
afirma Cacá.

É possível levar para casa uma lembrança 
da feira com valor a partir de R$ 5. Os paga-
mentos podem ser feitos com cartão de crédito 
ou dinheiro. Parte dos frequentam a boutique, 
que atenderá pelo quarto ano consecutivo, 

Boutique vende artigos com a marca Show Rural Coopavel

São inúmeros itens à disposição dos visitantes, de chaveiros e conjuntos de facas

compram itens relacionados ao evento técni-
co para levá-los de presente a algum parente 
ou amigo. Chaveiros, bonés e camisas estão 
entre os artigos mais procurados e comercia-

lizados nos cinco dias de Show Rural Coopavel 
das 8h às 18h. O evento acontece no km-577 
da BR-277, em Cascavel na saída para Curi-
tiba.

Unimed traz palestras  e atividades
Mesmo focado no agronegócio, o Show Rural é uma importante 

forma de divulgação das ações do cooperativismo paranaense. Esta edi-
ção contará com 520 expositores, e estimativa de público é superior a 
250 mil pessoas.  Por essa razão, o Sistema Unimed do Paraná estará 
presente com um estande identificado pela logomarca institucional, de-
mostrando a força do cooperativismo médico.

No estande, a Federação Paraná e a Unimed Cascavel farão dis-
tribuição de brindes e minipalestras com interações rápidas com os 
públicos:
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Datta

Av. Carlos Gomes, 2345 - Jd. Maria Luíza - Cascavel/PRVenha conhecer o que há de mais avançado em tratores de até 105 cv

Fone (45) 3220 0500

Diretores de multinacionais 
e grandes empresas, além de 
ministros e políticos colocam 
o Show Rural Coopavel como 
compromisso obrigatório em 
suas agendas

Um dos grandes eventos do agronegõcio 
brasileiro, a primeira das grandes feiras do 
setor, o Show Rural Coopavel se torna prio-
ridade na agenda dos diretores de empresas, 
politicos e personalidades do agronegócio.  
O Ministério da Agricultura fez ajustes na 
agenda da ministra Tereza Cristina que virá 
ao Show Rural Coopavel na sexta-feira, 8 de 
fevereiro. Ela deverá vir a Cascavel acom-
panhada de praticamente toda a equipe do 
Ministério da Agricultura e Pecuária. Há boa 
expectativa também quanto à confirmação de 
outros ministros do governo também, informa 
o diretor-presidente da Coopavel, Dilvo Grolli.

Diversas outras autoridades também 
confirmaram presença no evento, como o go-
vernador Ratinho Júnior, o vice Darci Piana, 
secretários de Estado, deputados e diretores 
de grandes multinacionais.  O governador do 
Paraná vai ter uma extensa agenda de com-
promissos na quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 
de fevereiro, durante a instalação do governo 
estadual no Show Rural Coopavel. Ratinho 
virá à cidade acompanhado de 15 secretários 
e de diretores de empresas públicas. Além de 

Diversas autoridades
prestigiam o evento

reuniões com os titulares de todas as pastas 
do primeiro escalão, o governador também 
terá encontro com prefeitos de municípios 
ligados à Amop, a Associação dos Municípios 
do Oeste do Paraná. O vice-governador Darci 
Piana também vai cumprir agenda no Show 
Rural Coopavel.

Um dos encontros mais aguardados será 

Ministra da Agricultura Tereza Cristina e o governador Ratinho Jr. cumprirão agenda no Show 
Rural Coopavel 2019

entre Ratinho Júnior e presidentes de co-
operativas do Sistema Ocepar. “Só temos a 
agradecer a sensibilidade de toda a equipe do 
Governo do Paraná de prestigiar Cascavel e 
o Show Rural Coopavel, um evento que além 
de impulsionar um amplo setor fundamental 
para a economia do Paraná divulga o Estado 
para o mundo”.
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Rua São Paulo, 1721 - Centro - Cascavel/PR

FONE (45) 2104-7007
WHATSAPP (45) 98809 3765

www.prismainformatica.com.br

A empresa cascavelense oferece 
suas inovações para gestão 
eficiente do agronegócio no Show 
Rural Digital

Serão pouco mais de 250 mil visitantes 
nacionais e internacionais buscando pelo 
novo, pelo revolucionário e principalmente, 
buscando pelo que realmente proporciona re-
sultados. É isso o que move os mais diversos 
visitantes que não medem esforços para esta-
rem presentes na feira. A Prisma Softwares 
de Gestão, uma das mais destacadas empresas 
do setor de tecnologia de informação da região 
estará presente, levando suas soluções para o 
homem do campo e para as empresas do agro, 
como as cooperativas.

Com sede em Cascavel, a empresa foi fun-
da há 23 anos e é um canal de distribuição 
categoria ouro da Senior que atua no mercado 
de agronegócio de forma muito forte. Comer-
cializar, implementar e suportar todos os sof-
twares da Senior, agregando conhecimento 
para gerar melhores resultados é o objetivo da 
Prisma. Para o diretor de Operações, Ivan Va-
nin, o setor do agronegócio é  estratégico para 
as empresas que oferecem tecnologia. "Gran-
de parte da economia brasileira gira em torno 
do agro, que ainda é carente de tecnologias 
e inovações para se tornar mais competitivo 
ainda do que já é", afirma. O stand da empresa 
está no pavilhão do Show Rural Digital, um 

espaço que agrega stands para fornecedores 
de tecnologia e inovação.

Entre as marcas representadas pela Pris-
ma Informática, destaca-se a Senior Sistemas 
S/A, uma das maiores desenvolvedoras de 
softwares para o agronegócio do Brasil.  “A 
Prisma leva para o mercado os softwares da 
Senior há 20 anos e durante a feira estare-
mos apresentando soluções completas para 
atender a cadeia do agronegócio. Como diz o 
homem do campo, são soluções para dentro e 

Prisma traz soluções
para o agronegócio

para fora da porteira”, destaca Ivan.
A Senior Sistemas tem sede em Blume-

nau/SC, tem 31 anos de fundação,  15 filiais 
e mais 100 canais de distribuição no Brasil, 
é uma das maiores desenvolvedoras de sof-
twares do país. Atende além do agronegó-
cio, diversos outros segmentos. Entregando 
soluções para ERP, HCM, Gestão de Acesso 
e Segurança, CRM, Gestão de Transportes e 
Frotas TMS, Gestão de Armazenagem WMS, 
entre outras. 

A Prisma Softwares de Gestão marca presença na 31ª edição do Show Rural Coopavel

O Show Rural Digital é o novo 
espaço de inovação extrema 
da 31ª edição do Show Rural 
Coopavel

Um dos destaques do Show Rural Coopavel 
para este ano será o inovador pavilhão desti-
nado à tecnologia da informação, denominado 
Show Rural Digital. Serão aproximadamente 
100 empresas de tecnologia e inovação que 
estarão demonstrando seus produtos e tecnolo-
gias direcionadas para a melhoria do ecossiste-
ma do agronegócio.

Em um terreno de cerca de 2.800 metros 
quadrados, no coração do Show Rural Coopavel, 
o Show Rural Digital agrega stands para forne-
cedores de tecnologia, espaço para startups de-
monstrarem suas inovações, espaço hackathon 
para equipes debaterem e trazerem soluções 
para assuntos ligados agronegócio, espaço para 
palestras e fóruns, além de dois lounges para 
os visitantes e expositores tomarem um café e 
aumentarem o network. A carreta de negócios 
é outro ponto importante dentro do pavilhão, 
pois nela poderão ser fechados grandes negó-
cios pelos expositores.

HACKATON
Na arena do Show Rural Digital, a agricul-

tura se fundirá ao digital para agregar aos mais 
de 250 mil visitantes do evento um local único 
de inovação e tecnologia. Um hackathon, mais 

Show Rural Digital é 
o espaço da inovação

conhecido como maratona de tecnologia, vai 
ser uma das principais atrações do Show Rural 
Digital, a principal novidade. Organizado pela 
mentoria da Coopavel em parceria com o Acic 
Labs, Sebrae, Fiep, Fundetec, Senai, Iguassu 
Valley e Sindicato Rural, reunirá profissionais 
das mais diversas áreas do conhecimento para 
participar da maratona. Eles vão receber pro-
blemas ligados ao cotidiano do agronegócio e, 
com o uso de ferramentas tecnológicas, preci-
sarão encontrar soluções a cada um deles.

Um júri especialmente formado vai anali-
sar as alternativas apresentadas e então pre-
miará as melhores. A equipe vencedora vai re-
ceber como premiação uma viagem ao Vale do 
Silício, na Califórnia (Estados Unidos). As que 

O hackathon é uma maratona de tecnológica que envolve profissionais das mais diversas áreas

ficarem em segundo e terceiro lugar receberão 
prêmios em dinheiro.

Outras atrações serão os estandes de gran-
des empresas do setor da tecnologia, vila star-
tup, auditório para palestras e apresentações e 
também uma carreta especialmente adaptada 
para encontros e reuniões de negócios.

A Ocepar fará durante o evento o Fórum 
de Profissionais de TI 2019, que contará com 
a presença de grandes nomes e personalidades 
da área da inovação. Entre eles estarão em 
Cascavel o presidente da HPE (Hewlett Packard 
Enterprise) Brasil, Ricardo Brognoli; o country 
manager da Aruba no Brasil, Eduardo Gonçal-
ves, e o CEO e fundador da Totvs, Laércio José 
de Lucena Cosentino.
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Muito mais conforto 
para sua caminhonete
Oficina cascavelense oferece 
opção de peça para substituir 
o jumelo original das pickups, 
trazendo mais conforto aos 
motoristas

É uma característica comum a todas as 
caminhonetes, indiferente de marcas: a du-
reza da suspensão. Mas a Mecânica Dalazem, 
oficina especializada em pick-ups localizada 
em Cascavel, traz a seus clientes uma solução 
para esse problema crônico. “Sempre estamos 
nos especializando e buscando trazer novida-
des na linha de caminhonetes para nossos 
clientes. Foi assim que conhecemos o Pick-
-up Comfort, uma peça que substitui o jumelo 
original e suaviza a suspensão, trazendo mais 
conforto aos motoristas e aos passageiros”, 
afirma Felipe Dalazem, diretor da mecânica. 

A Mecânica Dalazem é uma empresa 
com raízes tradicionais no setor de mecâni-
ca automotiva em Cascavel.  Com o tempo, 
se tornou especialista em manutenção cor-
retiva e preventiva em caminhonetes e SUVs 
nacionais e importados, segmento que hoje 
é referência. Oferece a seus clientes peças 
originais e serviço autorizado MWM, trans-
missão automática, troca de óleo por diálise, 
direção, diferencial, suspensão, freios, ABS,  
airbag e injeção eletrônica. A Dalazem dis-
ponibiliza ainda um box rápido para troca de 
óleo do motor sem agendamento.

Procuramos sempre estar em sintonia 
com o mercado, e atualizados com as mu-
danças das tecnologias através de palestras 
e cursos. Isso tudo transmite segurança a 
nossos clientes, que tem confiança em deixar 
seus veículos nas mãos de quem realmente 
entende e é cuidadoso com seu patrimônio”, 
afirma o diretor.

Segundo ele, o Pickup Comfort pode au-
mentar até 60% do conforto no teste de vi-
bração. “Além disso, o produto não altera a 
capacidade de carga ou a altura do solo e me-
lhora a estabilidade e aderência em estradas”, 
destaca. O produto é exclusividade da Mecâ-
nica Dalazem para Cascavel e região. “Nossos 
clientes que optaram pela instalação do Pi-

ck-Up Comfort estão muito satisfeitos com o 
resultado final do produto”, afirma Felipe, que 
convida aos proprietários de caminhonetes a 
visitarem a mecânica e conhecerem a novi-
dade. “Estamos aqui para explicar detalhada-
mente o funcionamento e esclarecer todas as 

A oferta de cortes especiais e cuidado com 
a qualidade do produto no PDV é um dos 
diferenciais da Padrão Beef

Outro produto que é um diferencial da 
Mecânica Dalazem é o Actioil A550, um 
produto químico utilizado no tratamento de 
tanques de armazenamento de combustível e 
motores que utilizam o diesel. “O objetivo do 
Actioil é eliminar bactérias, fungos e leve-
duras, pois contém em sua fórmula biocida, 
um produto biodegradável e seguro”, afirma 
Felipe. A fórmula do produto torna possível 
a limpeza do sistema de injeção de combus-
tível e a eliminação de resíduos que inter-
ferem em seu funcionamento, além de mais 
22 benefícios. Seu funcionamento consiste 
em um tratamento multifuncional para todo 

Actioil A550
o motor movido a diesel, sua aplicação torna 
possível dispersar a água, evita a corrosão, 
elimina e previne a oxidação do diesel e o 
surgimento de borras. Estas borras surgem 
devido às bactérias, fungos e leveduras que 
se alimentam deste combustível. “Pensando 
em uma proteção em longo prazo, o produto 
produz uma nanopelícula nas paredes por 
onde o combustível tratado passa. Fazendo 
com que o principal diferencial do A550 seja 
o seu rendimento, já que sua aplicação é pe-
riódica, podendo variar conforme a especifi-
cidade de cada tanque ou motor que recebe o 
tratamento”, salienta o diretor da mecânica.

dúvidas dos interessados pelo produto”. 
A Mecânica Dalazem está localizada na 

rua Olindo Periolo, 1092, no bairro Pacaem-
bu, em Cascavel, próximo ao Centro de Even-
tos. Os telefones de contato são (45) 3227-
7779 e 9 9938-0325.

Rua Olindo Periolo, 1092 - Pacaembu, 
85.816-330, Cascavel/PR

mecanicadalazem.com.br

mecanicadalazem

Serviço Autorizado

Agende um preventivo para sua pickup:

(45) 3227-7779 (45) 99938-0325

Sua caminhonete
no caminho certo!

A Mecânica Dalazem é especialista e referência em manutenção corretiva e preventiva em 
caminhonetes e SUVs nacionais e importadas. Oferecemos a nossos clientes peças originais e 

serviço autorizado MWM, transmissão automática, troca de óleo por diálise, direção, 
diferencial, suspensão, freios, ABS,  airbag e injeção eletrônica. Disponibilizamos ainda um 

box rápido para troca de óleo do motor sem agendamento.
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Agro faturou R$ 69,6 
bi no Paraná em 2019
Montante é 1,17% menor 
comparado ao ano anterior. Soja 
foi o grande destaque positivo, 
com aumento de 9,15% na 
arrecadação  

A agropecuária paranaense contabilizou 
um faturamento de R$ 69,6 bilhões ao longo 
de 2018. Para 2019, as perspectivas são de 
retomada de crescimento, com avanço esti-
mado de 2%. Os dados do VBP (Valor Bruto 
da Produção Agropecuária) foram divulga-
dos dia 16 de janeiro pelo Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). 
“Isso comprova, mais uma vez, a importância 
do segmento para o Estado. Vamos continuar 
trabalhando muito para avançarmos cada vez 
mais”, comentou o presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, Paulo Orso. 

Apesar de positivo, o montante corres-
ponde a uma queda de 1,17% em relação ao 
ano anterior, quando a produção agropecuá-
ria do Estado chegou ao recorde de R$ 70,4 
bilhões. A retração registrada no Paraná foi 
menor do que a queda do VBP ocorrida no 
país, que chegou a 2,15%. Além disso, o Es-
tado conseguiu ampliar sensivelmente sua 
participação no total arrecadado pela agrope-
cuária no Brasil. Em 2018, o que a produção 
paranaense faturou correspondeu a 12,2% 

dos R$ 569,8 bilhões movimentados no país. 
Em 2017, o índice ficou 12,1%.

As lavouras do Estado fecharam o ano 
passado com um faturamento de R$ 41,6 bi-
lhões – queda de 1,64% em relação a 2017. 
Na contramão do recuo, a soja foi o grande 
destaque positivo, com aumento de 9,15% na 
arrecadação. Segundo maior produtor do grão 
no país, a produção do Paraná chegou a R$ 
23,9 bilhões: um recorde histórico no Estado.

“Isso se explica, fundamentalmente, pela 
alta nos preços da soja que, em 2018, foram 
19,8% maiores do que os recebidos pelo pro-
dutor em 2017”, diz o economista Luiz Eliezer 
Ferreira, do Departamento Técnico Econômi-
co da Faep (Federação da Agricultura do Es-
tado do Paraná). “Neste período, a produção 
recuou 2,1%. Ou seja, o aumento no preço 
mais do que compensou essa queda”, observa.

O milho, por sua vez, teve faturamento 
18,93% em 2018, no Paraná, ficando na casa 
dos R$ 5,8 bilhões. Neste caso, o recuou foi 
puxado pela quebra significativa da safra, que 
implicou em perdas de um terço da produção. 
“Apesar de os preços terem sido 35% maiores, 
a produção foi 33,5% menor. Então, os preços 
não foram suficientes para compensar a que-
da”, analisa Ferreira.

A cana-de-açúcar foi outro setor em que 
houve recuo expressivo no faturamento no Es-
tado. Houve queda tanto nos preços da tone-
lada (-2,5%) e, ao mesmo tempo, houve uma 

desaceleração generalizada na produção de 
cana agrícola (-4,9%) e na indústria (açúcar: 
-8,6%; etanol total: -8,1%).

“A produtividade vem recuando ao longo 
das três últimas safras, em um acumulado em 
torno de 20%. Isso pode indicar que os cana-
viais estão em fase de renovação”, aponta o 
economista do Sistema.

PECUÁRIA
A pecuária, por sua vez, apresentou seu 

segundo recuo sucessivo. A atividade fechou 
2018 com queda 0,46%, com faturamento de 
R$ 27,9 bilhões. A queda, no entanto, ocorreu 
em índice bem menor do que a média nacio-
nal, que apresentou retração de 3,11%.

O aspecto positivo ficou por conta do 
segmento de bovinos. Após ter sofrido uma 
leve queda em 2017, o setor fechou 2018 com 
faturamento 9,58% maior, chegando perto da 
casa dos R$ 3,4 bilhões. “Esse desempenho se 
deve ao preço pago ao produtor pela arroba, 
que aumentou 3,6%, e ao aumento do número 
de abates”, diz Ferreira. Nos três primeiros 
trimestres de 2018, o volume de abate foi 
14,4% maior em relação ao mesmo período do 
ano anterior.

No setor de suínos, o recuo foi de 12,5% 
no faturamento. A queda foi puxada pelo pre-
ço pago ao produtor que, em 2018, foi 9,1% 
menor em relação ao de 2017. “No mesmo pe-
ríodo, os abates ficaram estáveis”, destaca o 
economista.

Soja destaca-se mais uma vez 
no Volume Bruto de Produção 
Pecuária paranaense (VBP)

MF traz lançamentos 
para o Show Rural
Visitantes poderão conferir 
novas famílias de tratores e 
de plataforma draper e, em 
primeira mão, o lançamento do 
pulverizador MF 9330 

Lançamentos e tecnologia são as apos-
tas da Massey Ferguson para a Show Rural 
Coopavel, que acontece de 4 a 8 de fevereiro, 
em Cascavel (PR). A grande novidade apre-
sentada em primeira mão na feira deste ano 
é o pulverizador MF 9330 (3.000l), com novo 
conceito de barra, que chega para aumen-
tar ainda mais a produtividade do trabalho 
no campo. Pela primeira vez no Paraná, os 
visitantes também poderão conferir de per-
to as novas famílias de tratores MF 4700 e 
5700, o pulverizador MF 8125 (2.500l) e a 
plataforma draper 9255 Dynaflex, de 45 pés. 

NOVO PULVERIZADOR MF 9330
Evolução do MF 9130 Plus, o equipa-

mento será o primeiro grande lançamento 
da Massey Ferguson em 2019 e alia robus-
tez com excelente estabilidade para melhor 
distribuição e deposição de gotas. A novi-
dade possui motor AGCO Power de 200 cv, 
que proporciona uma economia de 50% no 
consumo de combustível em relação aos de-
mais concorrentes da categoria. O MF 9330 
também vem equipado com piloto automáti-
co, vão livre de 1,65m (um dos maiores do 
segmento) e sistema End-Cap, permitindo 
que não haja pressão residual na tubulação.

Pela primeira vez no estado, os produ-
tores também poderão conferir outros lan-
çamentos de 2018, como o trator MF 5700 
– Evolução do MF 4200, os tratores da nova 
linha MF 5700, estão disponíveis nas ver-
sões plataformada e cabinada, ideais para 
os agricultores que necessitam de máquinas 

mais resistentes e robustas. O trator MF 
4700 – Também evolução de uma das famí-
lias de tratores mais tradicionais da marca, a 
MF 4200, a linha MF 4700 foi projetada para 
ampliar o rendimento e a versatilidade nas 

atividades no campo. 
A Plataforma 9255 Dynaflex, de 45 pés - 

Para ampliar o portfólio de plataformas para 
colheitadeiras axiais, a Massey Ferguson de-
senvolveu a 9255 Dynaflex, de 45 pés, com 
tamanho de transporte de 14,3 metros e de 

corte de 13,7 metros. O pulverizador MF 
8125 - O modelo MF 8125, com 170 cv de po-
tência, é um equipamento de 2500 litros que 
alia versatilidade, alta produtividade diária 
(ha/hora) e baixo consumo de combustível. 
A novidade chega ao Show Rural Coopavel 
enquadrada no Programa Mais Alimentos 
(MDA), sistema de financiamento do Gover-
no Federal. 
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Show Pecuário 2019 
já tem data definida
Outro evento que acontece em 
julho em Cascavel destaca o 
agronegócio: o Show Pecuário, 
que neste ano almeja atrair 6 mil 
visitantes 

O Show Pecuário 2019, evento técnico 
voltado para a promoção e desenvolvimento 
da pecuária no Oeste do Paraná, já tem data 
definida: 23 a 26 de julho. Organizado pelo 
Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade 
Rural do Oeste do Paraná, o evento é um dos 
mais tradicionais da região e será promovido 
mais uma vez no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid, na BR-277 em Cascavel. 

O Show Pecuário foi criado com o objetivo 
de ser um grande disseminador de tecnologia, 
informação e de novos negócios aos criadores 
animais da região Oeste do Paraná. Além da 
feira dos expositores da indústria, do comér-
cio e da prestação de serviços, o Show Pecu- Evento continuará com mesmo perfil técnico 

das outras edições

ário 2019 vai reunir cerca mil animais entre 
bovinos de leite e corte, ovinos e equinos, 
que vão participar de leilões, julgamentos e 
do balcão permanente de negócios. Palestras, 
workshops e reuniões também serão realiza-
das ao longo dos quatro dias da feira. 

Na edição de 2019 são esperadas mais de 
6 mil visitantes e algumas novidades estão 
programadas. “Estamos definindo os pales-
trantes e os assuntos, sempre preocupados 
em oferecer as últimas informações sobre 
pecuária, seja de corte, leite, suínos ou 
ovinos, e também para apresentar soluções 
práticas para resolver problemas diários na 
lida da fazenda”, comentou um dos organi-
zadores do evento e presidente do sindicato, 
Paulo Orso. 

Os interessados na aquisição de estandes 
podem ligar no Sindicato Rural pelo número 
(45) 3225-3437 ou na empresa organizadora 
da edição de 2019, a Ceres Eventos, pelo nú-
mero: (45) 3096-0081. 

Expositores, leilões e 
animais são alguns dos 

atrativos do evento

Stara traz sua nova
linha de pulverizadores
A melhor eficiência em 
pulverização é o que o produtor 
encontra na nova linha de 
pulverizadores autopropelidos

A Stara traz para o Show Rural Coopa-
vel 2019, a sua nova linha de pulverizadores 
Imperador, que está disponível nos modelos 
3000 e 4000. Eles são modernos, robustos e 
arrojados, destacando-se pela excelente pre-
cisão de aplicação garantida pelas barras cen-
trais que, somada a tecnologias como Sistema 
Recirculante Contínuo, Sistema Bico a Bico, 
Sistema Dupla Linha e Giro Inteligente nas 4 
rodas, garantem uma pulverização ainda mais 
precisa e com maior economia.

O Sistema Dupla Linha é composto por 
duas pontas de pulverização que permitem 

realizar aplicações com maior amplitude de 
velocidade de trabalho, aumentando o rendi-
mento operacional. As linhas de pulverização 
podem trabalhar alternadas ou juntas e, por 
realizar as aplicações com pressões ideais, 
garante excelente qualidade de aplicação por 
manter a uniformidade do tamanho de gota e 
evitar a deriva.

O Sistema Bico a Bico realiza o desliga-
mento automático da ponta de pulverização 
no momento em que, através do Topper 5500, 
é identificada uma área onde a calda já foi 
aplicada, proporcionando uma aplicação mais 
precisa e eficiente, com economia de até 5% 
nos defensivos agrícolas.

Outro sistema inovador é o Sistema Re-
circulante Contínuo. Esse sistema mantém a 
calda em constante circulação nas tubulações 
e no reservatório, proporcionando homoge-
neidade e concentração exata de defensivo 

durante a aplicação, sistema de pulverização 
mais limpo e sem resíduos das aplicações 
anteriores e maior durabilidade dos compo-
nentes. 

O Giro Inteligente nas 4 rodas e o retorno 
automático de manobra permitem um raio de 
giro 42% menor que sistemas convencionais, 
proporcionando manobras mais ágeis e redu-
ção do amassamento da lavoura em até 45%.

Com o Sistema Sobe e Desce o vão-livre 
dos Imperadores passa de 1,60 m para 2 m 
e a altura de aplicação passa de até 2,60 m 
para até 3m, sendo a maior altura de aplica-
ção do mercado, possibilitando as aplicações 
quando as culturas se encontram em estádios 
mais avançados, garantindo mais sanidade 
e aumento da produtividade. Os Imperado-
res também possuem iluminação Blue Beam 
direcionada nas barras que permitem ampla 
visibilidade durante aplicações noturnas. 
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Sicoob exalta orgulho 
de trabalhar no campo
"Sou Rural" é novamente o 
tema das ações de marketing do 
Sicoob durante o Show Rural 
Coopavel 2019

O Sicoob, maior sistema financeiro coo-
perativo do país, estará presente no Show Ru-
ral 2019 mais uma vez. Para atender os visi-
tantes da feira, serão disponibilizadas linhas 
de crédito para comercialização de produtos 
agropecuários, custeio e investimento com 
condições especiais para atender da agricul-
tura familiar à empresarial, cooperativas de 
produção e agroindústrias.

Por mais um ano, o stand e as ações de 
marketing do Sicoob na feira terão o tema 
"Sou Rural", que ressaltam ao orgulho de ser 
do campo e de se trabalhar com a terra. Em 
2019, a campanha traz uma nova proposta, 
que remete ao propósito do Sistema Sicoob 
Unicoob: humanizar as relações financeiras. 
Pensando nisso, a campanha contou com a 
participação de personagens reais. Dois co-

operados e dois colaboradores foram convida-
dos para representar as pessoas que fazem o 
crédito rural do Sicoob e o homem do campo.

Mesmo diante de um cenário de escassez 
de recursos, o Sicoob também irá ofertar uma 
linha com recursos próprios, exclusiva para o 
Show Rural. Com taxas e prazos diferencia-
dos, o Sicoob InvestFeira permite o financia-
mento de qualquer produto comercializado no 
evento.

PALESTRA
A convite do Sicoob Unicoob, o enge-

nheiro agrônomo e economista Alexandre 
Mendonça de Barros será um dos palestran-
tes do evento. A palestra, que tem como tema 
“Análise de Mercado e Conjuntura do Agro-
negócio”, acontecerá no dia 7 de fevereiro, às 
15h30, no auditório principal do Show Rural. 

Nos cinco dias de feira, a Unicoob Con-
sórcios e a Unicoob Corretora também estarão 
presentes, ofertando soluções em consórcios 
e seguros sob medida, com taxas e condições 
especiais para apoio ao agronegócio. O stand 
do Sicoob no Show Rural Coopavel ficará loca-
lizado entre as ruas 3 e 4, no setor de bancos 
e cooperativas de crédito, como nas edições 
anteriores.

Alexandre Mendonça de Barros fará palestra a 
convite do Sicoob

Programação da Associação 
Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel (Areac) 
destaca sustentabilidade 
agropecuária no seu estande

Engenheiros agrônomos do Brasil e do 
Mercosul são aguardados, de 4 a 8 de feve-
reiro, para visitar e participar da extensa pro-
gramação de cursos e palestras no estande da 
AREAC (Associação Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel). Com 200 metros qua-
drados, o espaço contará com recepção, sala 
de reuniões e anfiteatro climatizados. A Areac 
terá como parceiros no estande o CREA-PR, 
Mútua-PR, FEAPr, Apasem e Apepa.

A programação tem como tema central a 
Sustentabilidade na Agropecuária, com des-
taque para assuntos relacionados a sementes, 

solos, novas tecnologias e meio ambiente.
De acordo com o presidente da Areac, 

engenheiro agrônomo Cesar Davi Veronese, a 
participação do agrônomo em um evento tido 
como referência para o agronegócio mundial é 
fundamental para a prática do aperfeiçoamen-
to constante. "Com informações de ponta em 
mãos, os agrônomos desenvolvem um trabalho 
fundamental no processo de difusão desses co-
nhecimentos para que o agropecuarista tenha 
maior produtividade com custos reduzidos".

A programação inicia no dia 4 de fevereiro, 
no estande da Areac, a partir das 9h, com a 
palestra Recursos para financiamento de má-
quinas e implementos agrícolas, em parceria 
com o Banco do Brasil. Logo depois, a Areac, 
Sicredi, Sindicato Rural de Cascavel e Emater, 
apresentam relatório do Programa de Monito-
ramento da Ferrugem da Soja. Haverá também 
a apresentação do projeto Colmeia Viva, por 
Daniel Espanholeto. E para fechar a programa-

Sustentabilidade do 
agro é destacada

ção do primeiro dia da Areac no Show Rural 
2019, reunião estratégica sobre conservação de 
solos.

No dia 5, o engenheiro agrônomo Manfred 
Schmid, abordará o tema Inovações Tecnológi-
cas para a agricultura do amanhã e posterior-
mente, ocorre a reunião da Câmara Especiali-
zada de Agronomia do CREA-PR.

O destaque do dia 6 de fevereiro fica por 
conta da palestra sobre os Desafios e Perspec-
tivas para o Agronegócio, proferida pelo presi-
dente da John Deere na América Latina, Paulo 
Hermann.

No dia 7, está agendada pela manhã a as-
sinatura do convênio entre a AREAC e a Pre-
feitura Municipal de Cascavel como parte do 
projeto de Conservação de Solos de Cascavel. 
No período da tarde, será realizado o Painel: O 
futuro do mercado da semente no Brasil. E no 
dia 8, a formatação de diretrizes para 2019 pela 
AREAC, Apepa e Banco do Brasil. 
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Coopavel faturou 
19% a mais em 2018

Faturamento da empresa foi 
de R$ 2,5 bilhões em 2018, 
segundo balanço financeiro 
divulgado dia 22 de janeiro

Apesar de um ano difícil e desafiador, Co-
opavel faturou R$ 2,5 bilhões em 2018, o que 
representa aumento de 19% sobre os R$ 2,1 
bilhões movimentados no exercício anterior, 
de acordo com o relatório aprovado pelos coo-
perados em Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
realizada no dia 22 de janeiro, em Cascavel.  
“Os desafios foram vencidos com confiança, 
dedicação e persistência de todos os produto-
res rurais associados e de todos os colabora-
dores”, comentou o presidente da cooperativa, 
Dilvo Grolli, ao acrescentar que também o nú-
mero de cooperados aumentou 6% chegando 
a 5.289 associados frente aos 5.066 de 2017. 
Grolli e equipe também apresentaram dados 
do relatório, como balanço patrimonial e de-
monstração de sobras, que foram aprovados 
por unanimidade. 

Cerca de 300 cooperados participaram 
da AGO, que foi a última de um ciclo de 16 

O número de cooperados da Coopavel aumentou 6% chegando a 5.289 associados frente aos 5.066 de 2017

pré-assembleias que contemplaram as 28 fi-
liais da Coopavel, e a primeira de 2019 das 
cooperativas ligadas ao Sistema Ocepar. Di-
versas autoridades participaram, entre elas o 
presidente do Sistema Ocepar, José Roberto 
Ricken. 

Em seu discurso, Ricken lembrou que 
2018 foi um ano dramático para o agronegó-
cio e para a economia brasileira. “Foi politi-
camente complicado, com enormes desafios 
internacionais ao mercado de carnes e com 
dificuldades de acesso ao crédito.” Mesmo 
assim, segundo ele, o crescimento de fatura-
mento das cooperativas foi de R$ 13 bilhões 
superior ao ano anterior, mas com redução de 
resultados, consequência da junção de dificul-
dades de um ano de crise bastante séria.

Em apenas oito anos, o faturamento das 
cooperativas no Paraná aumentou de R$ 26 
bilhões para R$ 83,5 bilhões. “E em dois anos 
vamos alcançar R$ 100 bilhões, com cresci-
mento líquido acima de 10% ao ano”. O avanço 
se deve, especialmente, aos novos investi-
mentos em agroindustrialização e em infraes-
trutura, na casa de R$ 2 bilhões por ano. As 
215 cooperativas paranaenses, juntas, geram 

97 mil empregos. E em mais de 130 municí-
pios a maior empresa é uma cooperativa.

O desempenho das cooperativas e a ex-
pectativa de anos melhores com um novo 
governo, também foram destacados por José 
Roberto Ricken. “Mesmo que o clima seja de 
otimismo, temos inúmeros desafios pela fren-
te, como de reconstruir vários contatos que se 
perderam ao longo dos últimos anos. Porém, 
mudanças importantes no governo permitem 
vislumbrar dias melhores sempre de olho na 
nossa missão primeira que é o compromisso 
com o desenvolvimento”, disse. 

Ricken falou também que na próxima dé-
cada o mercado exigirá 10% a mais de alimen-
tos, e dessa soma significativa 40% deverão 
ser produzidos no Brasil. “Queremos poder 
trabalhar com segurança, com respeito e com 
perspectivas. Queremos crescer junto com o 
Brasil”, afirmou. 

A Assembleia Geral da Coopavel elegeu 
também o novo Conselho Fiscal da cooperativa 
para o ano de 2019, que ficou assim consti-
tuído: Gustavo Riepenhoff, Ademir Sebold, 
Luiz Carlos Magro, Luiz Boni, Gilmar Mossoi 
e Valmor Stofela.

Topogra�a e Projetos Ambientais

Rua Santa Catarina, 1470 - Centro - Cascavel - PR

(45) 3037-1800 - (45) 99921-5432 www.geomaptopogra�a.com.br 
geomap@onda.com.br

• Medição de Terras

• Fotointerpretação de
     imagens via satélite

• Topogra�a: locação de
     obras e locação de divisas

• Mapeamento georreferenciado

• CAR (Cadastro Ambiental Rural)

• Legislação Ambiental

EOMAP

Geomap oferece
suporte ao produtor
A empresa cascavelense 
oferece serviços de consultoria 
e assessoria em topografia e 
georreferenciamento, medição de 
terras e assessoria em legislação 
ambiental e Cadastro Ambiental 
Rural

 

Há mais de 15 anos no mercado, a Ge-
omap presta serviços profissionais na área 
de topografia e georrefereciamento aos pro-
duores rurais do Oeste do Paraná. Comanda-
da pelo engenheiro agrônomo Eurico Carlos 
Mrosk Jr, a empresa se especializou também 
em medição de terras, assessoria em legis-
lação ambiental e Cadastro Ambiental Rural 
(CAR).

“Sempre buscamos utilizar alta tecnologia 
e compromisso com a qualidade de nossos 

serviços, com uma estrutura que nos permite 
atender de forma plena as necessidades dos 
nossos clientes”, afirma Eurico. 

Entre os serviços oferecidos pela Geomap 
destaca-se o levantamento topográfico do 
perímetro do imóvel para fins de quantificar 
exatamente a área do imóvel que está sendo 
utilizada pelo proprietário.

Já o mapeamento georreferenciado quan-
tifica em hectares as áreas de mata, preserva-
ção permanente, pastagem, lavoura, estrada, 
uso da sede, etc. Ou seja,  quantifica o quanto 
a área se encontra ocupada de cada variável. 
E esse mapa deverá estar dentro das coorde-
nadas do Globo terrestre, segundo legislação.

O CAR (Cadastro Ambiental Rural) é um 
cadastramento obrigatório de toda proprieda-
de rural que exige informações como  quan-
to tem esta propriedade de área de reserva, 
área de reserva florestal legal, área de Pro-
teção Permanente, consolidada e de utilidade 
pública. A Geomap faz a coleta desses dados 
utilizando o GPS L/L2 para uso no campo os 

transform em arquivos que devem ser anexa-
dos ao processo.

A unificação e desmembramento de áre-
as rurais também um serviço pela empresa, 
que elabora um mapa com todas as medidas 
de distâncias e azimutes no perímetro do 
imóve. E também monta outro mapa confor-
me os dados perimetrais descritos na ou nas 
matrículas (certidões). A partir destes ma-
pas, sobrepostos, comparar e verificar se no 
levantamento topográfico a campo, os dados 
do perímetro do imóvel, conforme estão se 
respeitando as divisas a propriedade, se estão 
as suas divisas, exatamente conforme o mapa 
montado com os dados da matrícula.

A Geomap também faz todos os proce-
dimentos de licenciamento ambiental nas 
propriedades rurais. Para isso, com base na 
legislação vigente avalia as necessidades do 
proprietário para solicitar autorização de 
cortes de vegetação, limpeza de pastagens, 
destocas, tratos culturais, e outros procedi-
mentos.
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A população mundial segue em constan-
te crescimento. A projeção é que em 2050 
superemos os 9 bilhões. De acordo com a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OECD), a estimativa de 
crescimento populacional, mesmo que muito 
mais lento do que nas décadas passadas, rev-
ela que teremos que produzir 60% a mais de 
alimentos e 37% a mais de energia, consid-
erando o atual estágio de produção, produtiv-
idade, processos e produtos para alimentação 
e geração de energia. A tarefa é gigantesca e 
só será possível com muita pesquisa cientí-
fica e geração de inovações tecnológicas.

É de extrema importância que o agro-
negócio se prepare e reavalie suas logísticas 
para estes novos números populacionais. 
Já olhando para o futuro, os pesquisadores 
nacionais e as startups estão na vanguarda 
destas soluções e pensam além para ajudar 
nestes novos cálculos que impactam todos 
os brasileiros. Segundo dados da Compan-
hia Nacional de Abastecimento (Conab), 
em 2003/2004, o Brasil produzia 119,03 
milhões de toneladas de grãos em 47,4 mil-
hões de hectares e em 2017/2018, foram 
produzidos 229,53 milhões de toneladas 
em 61,8 milhões de hectares. Ou seja, um 
crescimento considerável na produtividade 
que é fruto das inovações em campo também. 

Lembro que quando era adolescente (déca-
da de 1970) o desafio estabelecido era atingir 
80 milhões de toneladas/ano de grãos. Neste 
ano, só a soja participou com 115 milhões de 
toneladas. No ano passado, o agronegócio, na 
contramão da grave crise econômica brasileira, 
cresceu 14,5% segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Ainda no 
último ano, a agricultura e o agronegócio con-
tribuíram com 23,4% do produto interno 
bruto (PIB) brasileiro, maior participação 
nos últimos 13 anos segundo a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Se pararmos para avaliar o cenário, não 
há dúvidas de que o agronegócio é o principal 
negócio brasileiro. Apesar desta realidade, o 
número de startups no setor ainda é baixo. 
Segundo levantamento realizado pela SP Ven-

Artigo ÁLVARO DUARTE *

O agronegócio atenderá 9 bilhões de pessoas?
tures, fundo de Venture Capital, em parceria 
com Centro Universitário FEI e com as start-
ups Agtech Garage, Usina, Esalqtec e Agrihub, 
existem cerca de 338 agtechs mapeadas no 
Brasil. Apesar disso, o mercado segue em forte 
expansão e conta com incentivos econômicos 
para aceleração e mentorias das empresas do 
setor. Da nossa parte fica o constante incen-
tivo ao crescimento de pesquisas e tecnologia.

Voltando ao desafio de 2050, a única 
estratégia viável para a segurança alimentar 
mundial é a P&D (Pesquisa e Desenvolvi-
mento) como suporte à inovação tecnológica, 
seja no apoio do aumento de produtividade 
no campo, seja com formas e processos de 
produção mais criativos, além da intro-
dução de novos produtos de variadas fontes.

O Brasil mantém um cenário ideal para 
alimentar milhões de pessoas mundo afo-
ra, afinal já fomos chamados de “celeiro do 
mundo”. Friso que, apenas em 2018, devemos 
produzir 27 milhões de toneladas de carnes e 
34 bilhões de litros de leite. Temos que perse-
guir e estarmos atualizados com os avanços 
tecnológicos e isso engloba melhorar muito 
a conectividade no campo. Um dos diferenci-
ais da Fundepag enquanto fundação que atua 
no agronegócio é promover a integração dos 
ecossistemas de pesquisadores e das agtechs 
para que possam trabalhar unidos no desen-
volvimento de tecnologias e sistemas, embar-
cados em suas relações multidisciplinares.

A ótima notícia é que estamos evoluindo 
rapidamente. Já temos o importante marco le-
gal para C,T&I (Ciência, Tecnologia & Inovação) 
e, em São Paulo, conquistamos o decreto gov-
ernamental que estimula as parcerias para 
inovação, tendo as fundações de apoio creden-
ciadas como motor indutor da interação públi-
co – privada. Em todas as áreas, as inovações 
tecnológicas serão imensas. A sociedade tem 
que estar preparada para enfrentar mudanças 
radicais de costumes e hábitos. O homo sapi-
ens não poderá ser conservador e burocrático. 

Votando ao campo na prática, e nas futu-
ras fazendas verticais urbanas que teremos, 
parece inexorável a compilação de grandes 
volumes de dados. Esse momento pautado 

no big data se baseia nas informações cap-
turadas por drones, máquinas, implementos, 
robôs e sensores individuais, embarcados 
em robustos sistemas computacionais in-
teligentes de apoio às operações e decisões.

Temos também o desenvolvimento de novas 
fontes não usuais de proteína e energia. Tudo 
isso pensado já no número maior de pessoas 
que será necessário atender. É fácil observar 
os esforços na pesquisa científica na obtenção 
de proteínas de células tronco (carne in vitro), 
produtos funcionais e probióticos, palatabili-
dade de ingredientes (insetos, por exemplo), 
na disponibilização de bancos de ensaios para 
realização de provas de conceito para novas 
tecnologias e estudo de formas adequadas à 
garantia da segurança alimentar sustentável.

Além disso, a evolução do agronegócio 
deve, no médio prazo, contar com inovações 
disruptivas que agreguem valor às atuais 
commodities e anexem novos produtos ali-
mentares e formas criativas de produção e 
processamento. Neste cenário, é fundamental 
a participação da indústria de alimentos e 
bebidas aumentando a velocidade de cresci-
mento. Em 2010, foram responsáveis por 
8,5% do PIB nacional e por 19,5% do fatur-
amento das indústrias de transformação. Em 
2017, de acordo com a Associação Brasile-
ira das Indústrias da Alimentação (ABIA), 
o número aumentou para 9,8% do PIB e 
24.8% do faturamento da indústria de trans-
formação. O crescimento de 15% foi baixo se 
comparado com a evolução da agropecuária 
nacional, ou seja, ainda há muito para se 
investir neste setor e atingir mais pessoas.

Acredito que o agronegócio resolverá os 
problemas relacionados à alimentação em 2050, 
e que, também, os alimentos não serão apenas 
aqueles produzidos pelas técnicas convencio-
nais agrícolas. Vamos juntos rumo ao futuro!

(*) Álvaro Duarte é Diretor Presi-
dente da Fundepag, fundação que aprox-
ima pesquisadores, institutos, hubs de 
inovação e de novos negócios em ex-
pansão e ecossistema de empreendedo-
rismo; também é Pesquisador Científico 
no Instituto de Tecnologia de Alimentos.

Padrão Beef cresceu
35% no ano de 2018
Mesmo em época de crise, a 
coooperativa de pecuaristas 
cascavelense cresceu 35% no 
ano passado oferecendo carne 
de qualidade como grande 
diferencial competitivo

Para enfrentar as dificuldades e tornarem 
seus produtos competitivos e valorizados no 
mercado de carne bovina, um grupo de pe-
cuaristas cascavelenses decidiu se reunir em 
2005 e fundar a Padrão Beef, uma cooperativa 
de carnes cujo objetivo era oferecer carne de 
qualidade aos consumidores, agregando valor 
aos seus  produtos e remunerando melhor os 
produtores. A raça escolhida para abate foi 
a Angus, mas a cooperativa também abate 
outras raças, mas novilhos precoces, com 
idade máxima de 2 anos. O pecuarista Juraci 
Massoni foi um desses fundadores. Hoje, ele 
é presidente da cooperativa, que conta com 
aproximadamente 60 cooperados na região e 
comemora os números impressionantes que 
a cooperativa apresentou em 2018 e projeta 
para 2019. “No ano passado, crescemos 35%. 
E iniciamos 2019 com a produção 30% maior 
do que janeiro do ano passado. Nossos coo-
perados estão muito otimistas com o ano que 
se inicia, pois temos ainda muito a crescer”, 
afirma.

Com abate próprio e equipe treinada de 
funcionários da cooperativa, sem terceiriza-
ção, o que facilita no abate, logística e quali-
dade da carne, a Padrão Beef tem total con-
trole sobre todo o processo produtivo, dando 
ao seus cooperados transparência, segurança 
e tranquilidade. O animais somente são aba-
tidos com a idade máxima de 2 anos e com 
acabamento de gordura de 3mm a 6mm. O 
cuidado com os produtos no ponto de venda, a 
padronização da marca e identificação, além 
da oferta de cortes especiais também são di-
ferenciais da marca. 

Um fator que chama a atenção é que a 
Padrão Beef cresceu sem expandir mercado, 
aumentando o número de ponto de vendas na 
área que atua, que é a região Oeste do Para-
ná. “Temos alguns cooperados na região Su-

doeste, mas a distância acaba sendo um fator 
que aumenta o custo de produção, em função 
do transporte. Assim, consolidamos e fortale-
cemos nossa marca em nosso mercado atual”, 
explica.  O aumento do número de cooperados 
também contribuiu para o crescimento mas, 
mesmo assim, ainda não foi o suficiente para 
atender a demanda e os antigos cooperados 
se viram obrigados a aumentar sua produção. 
O crescimento também foi fruto de investi-

mentos por parte da cooperativa em estrutura 
e logística, com o aumento da capacidade de 
produção e aquisição de caminhões para en-
trega.

E a cooperativa está aberta a novos co-
operados, pois ainda tem um leque de ven-
das muito grande e muito a crescer. Além de 
dar suporte técnico na produção, a Padrão 
Beef paga e média 10% acima do praticado 
no mercado, aumentando a rentabilidade do 
produtor. A qualidade da carne também é 
avaliada e serve como fator de aumento de re-
muneração. Além disso, o pecuarista passa a 
fazer parte de um grupo respeitado e forte no 
mercado, o que lhe traz segurança financeira. 
A distribuição de lucros anual entre os coo-
perados é outro fator que atrai novos sócios.

“O futuro da carne bovina é qualidade. 
O pecuarista que deseja que a atividade seja 
lucrativa deve apostar nisso. E a Padrão Beef 
oferece a seus cooperados todos os fatores 
para o sucesso da atividade, sempre visllu-
brando o crescimento de maneira sustentável 
e rentável”, finaliza o presidente da coopera-
tiva.

“O futuro da carne 
bovina é qualidade. O 
pecuarista que deseja 
que a atividade seja 

lucrativa deve apostar 
nisso.”JURACI MASSONI

Presidente da Padrão Beef

A oferta de cortes especiais e cuidado com a qualidade do produto no PDV é um dos diferenciais da 
Padrão Beef
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Melhor do que pensar que a Inteligência 
Artificial está dominando o mundo é concen-
trar forças em usar a revolução tecnológica ao 
nosso favor. Já ouviu alguém dizendo que tem 
medo de robôs? A maioria das pessoas pensa 
que os seres digitais são do mal, quando, na 
verdade, eles são grandes aliados dos humanos 
em seu cotidiano. Por isso, é bom nos acos-
tumarmos com os novos habitantes da Terra.

Diante desse contexto, a pergunta que 
surge é: os robôs vão me substituir em 
meu emprego? E a resposta é: SIM, se você 
desenvolve apenas um trabalho repetitivo 
e mecânico, e NÃO, se você está dispos-
to a se adaptar e se atualizar com essa 
nova realidade. Os robôs não devem “rou-
bar” trabalhos, e sim complementá-los.

Para pensar o futuro do trabalho, reflita 
sobre as profissões que existiam 50 anos 
atrás. Trabalhava-se com o que? A profissão 
de seus avós, bisavós e tataravós continua 
existindo? Quantas parteiras você conhece 
hoje? É uma profissão que não existe mais, 
assim como algumas profissões que existem 
hoje desaparecerão em um futuro próximo.

Outras ocupações terão suas atividades 
complementadas por um robô ou por um bot 
– robôs não-físicos, como algoritmos e as-
sistentes de voz. O mundo evolui, as profis-
sões se renovam e os profissionais precisam 
se atualizar para sobreviver em um merca-
do de trabalho cada vez mais competitivo.

Robôs têm uma inteligência sobre-huma-

Artigo MARIA COLINA AVIS *

A inteligência artificial vai acabar com seu emprego?

na e humanos têm emoções que são insubsti-
tuíveis. A ideia é que os robôs nos ajudem a 
realizar atividades com alta performance, rapi-
dez e assertividade. Vale ressaltar que o cére-
bro humano não foi feito para realizar ativi-
dades que os robôs realizam, como processar 
mais de 50 mil dados. Nosso cérebro funciona 
da maneira contrária: esquece informações 
irrelevantes e registra o mais importante.

Em contrapartida, somos ótimos para ativ-
idades que exigem criatividade, emoção e outros 
sentimentos. Então não devemos competir as 
máquinas, e sim explorar melhor o que temos, 
trabalhando em conjunto com elas. Devemos 
valorizar nosso pensamento estratégico e o 
robô deve fazer o trabalho mecânico, repetitivo.

Por exemplo, existem robôs atuando em 

cirurgias cardíacas, coordenados por médicos. 
O robô desempenha habilidades impossíveis 
para a mão humana, como movimentos curtos, 
cinco vezes menores do que aqueles feitos pelas 
mãos de um cirurgião. O robô não vai tomar 
o lugar do médico, cuja expertise é necessária 
para o diagnóstico e apuração da necessi-
dade da cirurgia, mas auxiliar seu trabalho.

Martha Gabriel, autora de Você, eu e os 
robôs, afirma: uma pessoa mediana que usa a 
tecnologia a seu favor é mais produtiva do que 
a melhor pessoa “analógica” da área. Em Lon-
dres, há alguns anos, decorar o mapa da cidade 
era uma grande vantagem competitiva para os 
taxistas. Hoje em dia, quem dirige melhor? 
Um taxista que tem o mapa na cabeça ou uma 
pessoa comum, com um aplicativo como o 
Waze? Obviamente uma pessoa com o aplicati-
vo, que vai obter dados ricos, como acidentes, 
trânsito e rotas alternativas. Assim, o grande 
segredo é automatizar o que é repetitivo.

Em um futuro não muito distante, va-
mos falar mais com robôs e bots do que com 
seres humanos. Isso porque utilizaremos 
muito mais a internet das coisas (geladeiras 
inteligentes que interagem com humanos, 
cortinas que se abrem, luzes que se acendem 
com um comando de voz, entre diversos out-
ros produtos). Ou seja, gostando dos seres 
digitais ou não, teremos que lidar com eles.

(*) Maria Carolina Avis é professora de Mar-
keting Digital do Centro Universitário Internacio-
nal Uninter.

Enxergue melhor com a ÓTICA OCULAR!
Somos especialistas em cuidar de seus
olhos, utilizando as mais avançadas
tecnologias em lentes e armações.
Tudo isso  para que você possa ter
prazer em ver as coisas belas da vida!

Rua Paraná, 2999 - Centro - Cascavel/PR
Fone (45) 3038-7897 / Whatsapp: (45) 99983-7896

PARCELAMOS SEUS
ÓCULOS EM ATÉ 10X!

FAÇA UMA REVISÃO
GRATUITA EM SEUS ÓCULOS

O tempo todo estamos expostos 
a eles. Os raios UV atingem 
nossa pele e nossos olhos e 
podem causar grandes danos, 
principalmente à nossa visão

Foi-se o tempo em que óculos escuros 
serviam apenas como acessórios, para mu-
dar o visual das pessoas. As pesquisas atuais 
indicam que é fundamental protegermos nos-
sos olhos dos raios nocivos do sol durante o 
nosso dia a dia, em diversas atividades, como 
trabalho e lazer. Para o técnico óptico e opto-
metrista da Ótica Ocular, Charles Araújo, sem 
a proteção adequada para os nossos olhos, 
os raios ultravioletas podem causar doenças 
oculares graves, como catarata e degeneração 
macular, que podem fazer você prejudicar sua 
visão e até causar cegueira. Segundo ele, “até 

Raios UV e os danos
para os seus olhos

Crianças e adultos devem se proteger dos efeitos nocivos dos raios UV

mesmo um único passeio ao ar livre pode cau-
sar danos aos seus olhos, se não estiverem 
protegidos. Estes são os mesmos raios que 
queimam a pele, causam câncer e rugas”.

E o trabalho no campo é uma das ativida-
des que mais oferecem riscos, pois a exposi-
ção solar é constante no dia a dia do produtor 
rural. Para o profissional, a solução é proteger 
os olhos utilizando óculos de sol com lentes de 
qualidade, que filtram os radios UV. “Mesmo 
quando o tempo está nublado, há incidência 
dos raios ultravioletas nos nossos olhos”. 
Ele alerta que deve-se ter um cuidado muito 
grande para escolher as lentes corretas para 
proteger os olhos. “A cor das lentes não tem 
nada a ver com o filtro. Temos algumas lentes 
claras que podem proteger muito mais nossos 
olhos do que algumas lentes escuras”, afirma.

Segundo ele, devemos usar óculos escuros 
que bloqueiam 100% dos raios UV. “O primeiro 
passo é procurar uma ótica de confiança, que 

trabalhe com produtos de qualidade e ofereçam 
garantias dos seus produtos”, finaliza.

CONVÊNIO SINDICATO RURAL
A Ótica Ocular é a nova conveniada do 

Sindicato Rural de Cascavel. O convênio é uma 
modalidade em que a empresa se compromete 
a ceder alguns benefícios aos associados da 
entidade, como descontos por exemplo. Paulo 
Vallini, diretor-secretário do Sindicato Rural 
enfatiza a importância dos convênios para os 
associados. “Temos hoje empresas conveniadas 
de diversas áreas, como plano de saúde, odon-
tológicos e prestação de serviços. É mais um 
benefício que oferecemos aos nossos agricul-
tores associados”, salienta. A Ótica Ocular pos-
sui lojas em Cascavel e Assis Chateaubriand e, 
com o convênio, passa a oferecer descontos de 
30% sobre seus produtos para os associados da 
entidade, que devem apenas comprovar o vín-
culo com a entidade através da carteirinha de 
associado.
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Agência do Agronegócio.Agência do Agronegócio.

www.newmidiacomunicacao.com.br

C O M U N I C A Ç Ã O

Quer saber como a gente pensa? Solicite um portfólio: (45) 3037-7829

É muito mais fácil se comunicar com quem entende a nossa língua, não é?
Nós da NewMídia Comunicação estamos há 12 anos no mercado publicitário e, durante esse tempo, 
descobrimos que para se chegar ao sucesso é preciso ter foco. Foi por isso que nos especializamos 
em atender um segmento específico: o agronegócio. Hoje, entendemos e pensamos da mesma 

maneira que os nossos clientes, criando ações de comunicação institucional, corporativa e estratégica 
que trazem resultados, alavancam os seus negócios e os ajudam a conquistar novos mercados. 

Ou faça-nos uma visita: Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR


