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TE
CNOLOGIA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA 

2018

SHOW
PECUÁRIO

O grande evento da pecuária regional terá sua 4ª edição em 2018. 
Promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste, 

o Show Pecuário trará palestras, novas tecnologias e novidades do setor.
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INSCRIÇÕES ABERTAS

CURSOS UNIVEL

 + ARTE, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 

 + CONFEITARIA

 + COZINHA BRASILEIRA E REGIONAL

 + DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL

 + DIREITO DIGITAL

 + DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO

 + DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO

 + DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL

 + DIREITO PREVIDENCIÁRIO

 + ENGENHARIA DE SOFTWARE COM ÊNFASE EM TESTE E

QUALIDADE DE SOFTWARE

 + GESTÃO EDUCACIONAL

 + MBA EM AUDITORIA E PERÍCIA CONTÁBIL

 + MBA EM BUSINESS INTELLIGENCE COM BIG DATA

 + MBA EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E 

CONTROLADORIA

 + MBA EM GESTÃO TRIBUTÁRIA

 + MBA EM MARKETING, PROPAGANDA E VENDAS

 + MBA EM RECURSOS HUMANOS

 + MBA EXECUTIVO EM ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS

 + PRODUÇÃO E HARMONIZAÇÃO DE CERVEJA

CURSOS EAD (A DISTÂNCIA)

 + MBA EM FINANÇAS EMPRESARIAIS

 + MBA EM GESTÃO DE PROJETOS

 + MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL

 + MBA EM RECURSOS HUMANOS

CURSOS FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 
(F GV)

 + MBA EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

 + MBA EM GESTÃO COMERCIAL

 + MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL

 + MBA EXECUTIVO EM ECONOMIA E GESTÃO: 

AGRONEGÓCIOS

CURSOS EAD (A DISTÂNCIA) FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS (F GV)

 + MBA EXECUTIVO EM GERENCIAMENTO DE PROJETOS

 + MBA EXECUTIVO EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 +

+

MBA EXECUTIVO EM GESTÃO FINANCEIRA, 

CONTROLADORIA E AUDITORIA 

MBA EXECUTIVO EM MARKETING 
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A edição 2018 do Show Pecuário é o 
destaque de capa desta edição 69 da 
revista Sindirural. O evento, organizado 
pelo Sindicato Rural de Cascavel em 
parceria com a Sociedade Rural do 
Oeste oferece conhecimento e novas 
tecnologias aos pecuaristas da região 
Oeste. Pág. 38

O entrevistado desta edição da Revista 
Sindirural é João Vicente Bresolin
Araújo, presidente da Estrada de Ferro 
Paraná Oeste - Ferroeste. Pág. 8
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Nesta edição
Edição nº 69 - Março/Abril de 2018

Entrevista

Capa

Agropecuária salva 
novamente o Brasil

LEIA TAMBÉM:

A ideologia contra a 
razão e a ciência

Uma chácara que 
cultiva a esperança

Autor do livro “Agradeça aos
Agrotóxicos por Estar Vivo”,
Nicholas Vidal desmonta os
mitos sobre agrotóxicos no Brasil
através da exposição de fatos
científicos e dados reais. Pág. 16

Em uma propriedade rural de
Cascavel, casal acolhe e oferece
gratuitamente tratamento
a dependentes químicos e
dependentes de álcool. Pág. 32

• STF resolve impasses do Código Florestal 
- Pág. 34

• Emater expande a assistência técnica - 
Pág. 36

• Força Rural reforça a segurança no 
campo - Pág. 38

• Faep empossou sua nova diretoria para o 
triênio 2018/2021 - Pág. 42

• Ratinho Jr. visita Sindicato Rural de 
Cascavel e recebe demandas -  Pág. 44

• Plantio de trigo deve crescer 40% na 
região Oeste do Paraná - Pág. 48

Atividade rural cresceu 13% no
ano de 2017 e foi, novamente, o
principal motor do crescimento
do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro.  Pág. 14

Mais informações: (45) 3225-3437 / 3228-2826

DE 25 A 29 DE JULHO  DE 2018
Parque de Exposições Celso Garcia Cid - Cascavel/PR

O evento que mostra todo o
potencial da pecuária regional!
Um evento técnico direcionado a pecuaristas, onde 
empresas do segmento mostram novas tecnologias, 
equipamentos e novidades do setor. Palestras com 
os mais renomados nomes da pecuária nacional e 
muitas oportunidades de novos negócios!

EXPOSIÇÃO 
DE PRODUTOS E SERVIÇOS

LEILÕES DE ANIMAIS

PALESTRAS E WORKSHOPS

RODADAS DE NEGÓCIOS

SHOPPING AGROPECUÁRIO
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 www.showpecuario.com.br
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Esclarecimentos sobre o tema agrotóxicos
Em tempos de reflexão sobre os 

agrotóxicos, precisamos levar em conta 
alguns pontos e informações divulgadas 
pelos contra o uso dos produtos. Para es-
clarecer bem o assunto, conversamos com 
o jornalista Nicholas Vital, autor de livro 
que revela muitas mentiras divulgadas 
pela mídia.

Em Cascavel, uma recente leva de 
outdoors criticou diretamente o uso dos 
agrotóxicos e o trabalho dos produtores 
rurais. Em primeiro lugar, essa estratégia 
de comunicação não gera benefício algum 
e só cria mais ruído. As pessoas precisam 
de um contraponto do lado da indústria de 
defensivos, que geralmente não entra em 
polêmicas. 

Obviamente, ninguém gostaria de 
usar os agrotóxicos. Usamos porque 
precisamos e porque são recomendados 
por profissionais com responsabilidade 
e capacidade técnica, autorizados pelos 
governos federal e estadual (inclusive o 
Paraná é um dos mais rigorosos) e usados 
sob controle. 

Os defensivos custam muito caro e os 
produtores não usariam se não precisas-
sem. Em pequena escala, é possível não 
utilizá-los. Em grande, impossível, prin-
cipalmente no clima tropical brasileiro, 
mais favorável às pragas. Fazem cons-
tantemente a comparação com o consumo 
dos produtos nos Estados Unidos e logi-
camente usamos mais. Eles só têm uma 
safra e nós até quatro. Sem contar com o 
pousio da terra embaixo da neve, o que é 

um excelente controle natural. 
Aqui no sindicato incentivamos pro-

gramas desenvolvidos pela Faep e Seab 
que diminuem o uso de defensivos, como 
os programas de Manejo Integrado de 
Pragas e Doenças (MIP), além da produ-
ção orgânica. O Senar-PR faz um grande 
trabalho na realização de diversos cursos 
para capacitar os aplicadores, mas reco-
nhecemos que precisamos ampliá-los. 

Todos queremos preservar o meio 
ambiente, viver de forma melhor e co-
mer bem. Estamos avançando bastante 
nesses pontos e vamos continuar avan-
çando. O terrorismo ideológico não ajuda 

o setor e muito menos. Estamos abertos 
a sugestões e projetos que promovam o 
crescimento e o avanço e não somente a 
picuinha e desinformação dos que nos são 
apresentados. 

RÁDIO INDEPENDÊNCIA
O Sindicato Rural de Cascavel agora 

tem um espaço no Rádio Independência, 
disponível na sintonização 1270 AM.  De 
segunda à sexta, entre 12h30 e 13h30, os 
ouvintes tem acesso a informações da en-
tidade, dos serviços, dos cursos do Senar 
e do agronegócio como um todo. Ouça e 
fique bem informado!

NUNCA FOI TÃO FÁCIL
TER UM FORD DO SEU JEITO.

CASCAVEL: Av. Brasil, 1748 – (45) 3220-8200
ASSIS CHATEAUBRIAND: Av. Tupassi, 1500 – (44) 3528-8950

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000

Na cidade, somos
todos pedestres.

Preços válidos até 3/4/2018. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 4x2 MT 2018 (cat. JIC8) a partir de R$ 110.362,00 à vista. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 4x4 AT 2018 
(cat. JMX8) a partir de R$ 149.557,00 à vista. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer 
outro serviço prestado pelo Distribuidor. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Frete incluso.

De

R$ 141.490
Por DESCONTO DE

R$ R$110.362 31.128
à vista

RANGER 2018
FORD
XLS 2.2L DIESEL CD 4X2 MANUAL (CAT. JIC8) 

• Motor Duratorq 2.2L (160 cv)
• Diferencial traseiro blocante 
• Rodas de liga leve 17” • Direção elétrica 
• Câmera de ré • 7 air bags 
• Sensor de estacionamento traseiro 
• ISOFIX • Piloto automático • Vidros e retrovisores elétricos 
• Sync Media System com assistência de emergência e AppLink 
• AdvanceTrac com assistente de partida em
   rampas e controle automático em descidas

De

R$ 180.190
Por DESCONTO DE

R$ R$149.557 30.633
à vista

RANGER 2018
FORD
XLT 3.2L DIESEL CD 4X4 AUTOMÁTICA (CAT. JMX8)

• Motor Duratorq 3.2L de 200cv
• Transmissão Automática de 6 Velocidades
• 7 Air Bags • Rodas em liga leve 18”
• AdvanceTrac com Assistente de Partida em 
  Rampa e Controle Automático em Descidas
• SYNC® 3 com Tela Sensível ao Toque de 8" 
  e Assistência de Emergência • ISOFIX
• Diferencial Traseiro Blocante • Bancos em Couro
• Direção Elétrica • Câmera de Ré
• Sensor de Estacionamento Traseiro
• Faróis com Projetores • Estribos Laterais
• Ar Condicionado Digital Dual Zone
• Sensor de Monitoramento da Pressão dos Pneus

AF AD ABRADIF Cascavel 203x271mm.pdf   1   08/03/18   15:43



Março / Abril 2018 Março / Abril 20188 9

ENTREVISTA

SINDIRURAL - Em qual situação a 
Ferroeste estava quando você assumiu o 
comando da empresa? Quais foram as pri-
meiras mudanças que você implantou?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO 
- Na ocasião em que assumimos a empresa, 
há mais de seis anos, a operação era precá-
ria e dependente das atividades comerciais 
de outra concessionária de ferrovias, situa-
ção que vinha se agravando desde a falência 
da antiga subconcessionária Ferropar, em 
2006. A Ferroeste possuía apenas 60 vagões 
e sete locomotivas. Para resolver essa situa-
ção, atuamos na busca de novos ativos e no 
desenvolvimento de novos fluxos de transpor-
te entre Guarapuava e Cascavel. Trabalhamos 
no sentido de reduzir a dependência da outra 
concessionária que opera entre Guarapuava 
e o Porto de Paranaguá e, uma das medidas 
mais significativas, com o apoio do Governo 
do Estado, foi a aquisição de 364 vagões e ou-
tras sete locomotivas.

SINDIRURAL -  Qual a maior dificul-
dade encontrada à frente da empresa? 
Quais foram os principais desafios?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO 
- Uma das dificuldades que encontramos à 
frente da empresa foi a burocracia que existe 
na administração pública para a gestão de em-

O entrevistado desta edição da Revista Sindirural é João Vicente Bresolin 
Araújo, presidente da Estrada de Ferro Paraná Oeste - Ferroeste desde 
setembro de 2012. Atuou para modernizar a empresa que, pela primeira 
vez, opera com material rodante próprio. Nesse período foram feitos grandes 
investimentos privados nos terminais da companhia. Ele lidera o projeto de 
construção da Nova Ferroeste, uma ferrovia com mil quilômetros de extensão, 
ligando grandes polos agrícolas brasileiro ao litoral do Paraná. Bresolin Araújo 
é engenheiro florestal (UFPR) e administrador de empresas (UniFae). Tem 
especialização pela Université de Pau et des Pays de l’Adour, na França, e pós-
graduação em Gestão de Negócios (Fundação Dom Cabral).

“Ferroeste investe
para se modernizar”

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO

Isso impõs uma solução alternativa, qual seja 
a construção da Nova Ferroeste, uma nova 
ferrovia entre Dourados, no Mato Grosso do 
Sul, e os Portos do Paraná. 

SINDIRURAL -  Quais avanços ocorre-
ram na empresa desde que assumiu?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO 
- Foram muitas as melhorias implementadas 
pela atual diretoria, a exemplo da mudança 
da matriz de fluxos da nossa ferrovia. Quando 
assumimos, dependia exclusivamente de nós 
apenas 11% de todo o transporte feito pela 
Ferroeste; o restante para ser realizado de-
pendia da outra concessionária. Os contornos 
desta matriz mudaram. Já no ano passado, 
50% do transporte realizado era exclusivo 
da Ferroeste, sem depender de outra conces-
sionária. Isso mostra claramente um grande 
avanço. A empresa hoje possui maior inde-
pendência e, como consequência, maior foco 
no atendimento das cooperativas agrícolas do 
Oeste do Paraná. Não podemos deixar de men-
cionar, entre os avanços da empresa, na atual 
gestão, a compra de uma nova frota de ativos, 
que gerou um aumento de 80% na capacida-
de de tração da ferrovia. Pela primeira vez a 
Ferroeste opera com frota própria, graças à 
aquisição de 324 vagões e sete locomotivas. 
Esta foi a maior aquisição de maquinário da 
história da empresa. 

SINDIRURAL -  Fale um pouco sobre a 
nova ferrovia, como ela funcionará, onde 
estará situada, quais os benefícios, como 
ela será construída e quais são as últi-
mas novidades sobre ela.

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO 
- O traçado da nova ferrovia ligará Dourados 
(MS) até o litoral do Paraná, passando por 
Cascavel e Guarapuava. Estamos estudando 
também a inclusão de um ramal até Foz do 
Iguaçu (PR) e outro até Maracaju (MS). Os 
trabalhos de viabilização da nova ferrovia es-
tão avançando. No final de 2017, foram feitas 
várias audiências públicas para colher con-

“A Ferroeste opera 
com frota própria, graças 
à aquisição de 324 vagões 

e 7 locomotivas. Esta 
foi a maior aquisição de 

maquinário da história da 
empresa. ” tribuições para o projeto e o governador Beto 

Richa lançou um Procedimento de Manifes-
tação de Interesse (PMI), em São Paulo, com 
a presença dos governadores de São Paulo e 
do Mato Grosso do Sul, voltado para empre-
sas interessadas em realizar o estudo da nova 
ferrovia. O PMI foi um sucesso. O resultado 
saiu em fevereiro passado. Quatro consórcios 
nacionais e internacionais se inscreveram. O 
Governo do Estado escolherá um para fazer os 
estudos para a construção da nova ferrovia. 
Portanto, está aberto o prazo para realização 
do estudo de viabilidade técnica deste projeto. 
O próprio estudo irá definir as características 
do projeto, portanto não temos ainda como sa-
ber, por exemplo, o traçado que será definido 
nem a bitola que será utilizada. Existe tam-

bém a possibilidade do estudo de eletrificação 
dessa nova ferrovia. Na prática, após conclu-
ída esta fase, será realizada a subconcessão 
da Ferroeste e a criação de uma concessão 
ferroviária estadual entre Guarapuava e o lito-
ral do Paraná. Dos mais de mil quilômetros do 

projeto, apenas 250 quilômetros já existentes 
serão aproveitados, que é o trecho da Ferroes-
te. Todo o restante será construído.

SINDIRURAL -  Existem outros proje-
tos novos da empresa, como por exemplo 
outra ferrovia ou uma maior inserção da 
iniciativa privada nas atividades? Se sim, 
quais?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO -  
Com a futura subconcessão da Ferroeste toda 
a operação será realizada por uma empresa 
privada. 

SINDIRURAL -  Depois que a “casa fi-
cou em ordem”, o que o agronegócio pode 
esperar da ferrovia?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO 
-  Com a nova ferrovia, principalmente, os 
produtores podem esperar a redução do custo 
logístico, e, consequentemente, um aumento 
na renda no produtor rural, o que significa 
maior circulação de recursos nas regiões be-
neficiadas, com a melhoria no comércio local 
e do setor de serviços. Por outro lado, todo e 
qualquer avanço na logística do agronegócio 
representa melhoria da competitividade da 
economia paranaense, cujos produtos che-
garam a preços melhores no mercado inter-
nacional. Além disso, a ferrovia reorganiza 
a movimentação da frota de caminhões, com 
a redução de acidentes nas rodovias, menos 
poluição e melhor qualidade de vida nos muni-
cípios envolvidos. A criação de centros logís-
ticos e de novas áreas industriais ao longo da 
futura ferrovia é um fator de desenvolvimento 
que trará muitos benefícios para o interior do 
Estado, com mais renda e empregos. 

SINDIRURAL -  Por que uma ferrovia 
custa tão caro? Ou não?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO - 
De fato, a construção de uma ferrovia é mais 
cara que a construção de uma rodovia. Os 
custos variam de acordo com a geografia da 
região, com a quantidade de obras de arte es-
peciais, como pontes e viadutos. Além disso, 
o traçado precisa levar em conta que um trem 
precisa de rampas menos inclinadas e curvas 
mais abertas para trafegar com segurança. 

SINDIRURAL - Há alguma previsão de 
transporte de passageiros? Caso não, por 
que?

JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO - 
A concessão da Ferroeste é para o transporte 
de cargas. Mas, com o desenvolvimento do 
novo projeto ferroviário, será possível a via-
bilização de trens de passageiros. Não como o 
objetivo final da construção da ferrovia, mas 
para atender uma grande demanda da socie-
dade.

“Os produtores 
podem esperar a redução 

do custo logístico, e 
consequentemente, um 
aumento na renda do 
produtor rural (..)”

presas com foco na produção, como é o caso 
da Ferroeste. Na área comercial, outro pro-
blema era a pequena quantidade de fornece-
dores de produtos e de serviços ferroviários. 
Encontrar material rodante disponível para 
compra e que coubesse dentro do orçamento 
da Ferroeste foi um obstáculo que tivemos que 
superar com muita criatividade. Outro desafio 
era a barreira estrutural, representada pelos 
dois maiores gargalos ferroviários do Paraná 
– a Serra da Esperança, entre Guarapuava e 
Ponta Grossa, e a Serra do Mar, entre Curitiba 
e o Litoral do Paraná –, ambos localizados no 
trecho operacional da outra concessionária. 
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REGISTRO REGISTRO

Reuniões buscam o crescimento da equipe interna
Durante os três primeiros meses do ano, os co-

laboradores do Sindicato Rural de Cascavel reuniram-
se diversas vezes com o gerente da entidade, Ivanor 
Melek.  Um dos objetivos dos encontro é estreitar 
laços e treinar a equipe à luz do novo planejamento 
estratégico do sindicato, que muda serviços, atitudes 
e cria novas funções e tarefas. 

Os encontros também serviram como reflexão da 
nova missão, visão e dos novos valores, para enten-
der as funções do novo mural dos servidores, das 
novas regras para uso do veículo e sobre o fluxograma 
de compras. A equipe está cada vez mais unida e pre-
parada para atender todas as demandas dos produto-
res rurais de Cascavel. 

O presidente do Sindicato Rural de Assis 
Chateaubriand, Valdemar da Silva Melato, assu-
miu o comando do Nurespop (Núcleo Regional 
dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná) no 
dia 23 de fevereiro, em reunião no Sindicato Ru-
ral de Cascavel. Um de seus principais desafios 
será garantir a autonomia financeiras das enti-
dades na região. 

“Com o fim da obrigação da contribuição 
sindical, os sindicatos precisam mostrar a sua 
importância aos produtores. Precisamos nos 
reinventar e garantir que o agricultor jamais fi-
que desamparado”, disse. 

Além da posse, os participantes aprovaram 
a prestação de contas da gestão anterior e inicia-
ram a discussão sobre a previsão orçamentária 
para o exercício de 2018. 

Melato assume comando do Núcleo dos Sindicatos Rurais
Segundo Melato, os sindicatos precisam 

encontrar juntos caminhos para garantir a con-
tinuidade dos serviços, fundamentais para o se-
tor. Sua ideia é visitar todos os que compõem o 
Núcleo e trocar experiências em busca de uma 
solução. “Também vamos trabalhar fortemente 
com a Faep, nossa parceira”. 

O restante da chapa é composta por: vice-
-presidente Valdemar Kaiser; 1º tesoureiro Nel-
son Natalino Paludo; 2º tesoureiro Alceu Parise; 
1º secretário Ivonir Lodi e segundo secretário 
José Carlos Colombari.

O Conselho Fiscal é formado, entre titulares 
e suplentes, por: Ademar Formigheri, Onorino 
Skiavine, Adenor Klein, Nestor Araldi, Vagner da 
Silva e Osmar Bertoldi Junior. A eleição ocorreu 
dia 20 de outubro. 

Diretores do Sindicato Rural visitaram Show Rural
Os diretores do Sindicato Rural de Casca-

vel marcaram presença no Show Rural Coopavel 
2018. Eles foram recepcionados pelo anfitrião 
Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, conversa-
ram com autoridades, fizeram reuniões e visi-
taram estandes. 

Os participantes da comitiva foram o pre-
sidente Paulo Orso, o diretor secretário Paulo 
Vallini e os seguintes membros da diretoria: Re-
nato Martini, Isaias Orsatto, Genor Frare, Wal-
ter Bernardi, Haroldo Stocker, Cesar Dondoni e 
Agassiz Linhares Neto. Também participaram 
os membros do Núcleo Jovem Artur Bonamigo 
e Sallomão Barreiros. 

Entre os assuntos discutidos esteve a apre-
sentação das oportunidades de financiamentos 
oferecidos pela CrediCoopavel para aquisição de 
maquinário, gado entre outros. Em seguida Dilvo 
bateu um papo com os diretores sobre o preço 
da soja, mudanças nos prazos de financiamento 
para 20 anos na construção de silos em fazen-

das e a unificação de uma pauta ou discurso do 
setor para as autoridades. 

Na sequência os diretores passaram por 

diversos estandes do parque e reuniram-se no 
estande do Crea-PR para discutir, entre outros 
assuntos, o Show Pecuário 2018. O Núcleo Jovem reuniu-se no dia 2 de 

março com a consultora Bernadete Martins, 
o gerente do sindicato Ivanor Melek e a coor-
denadora dos cursos do Senar, Debora Bica. 
O grupo tomou decisões importantes na oca-
sião, entre elas a primeira diretoria. 

Em comum acordo, o coordenador geral 
será Arthur Leoncio Fuhr Bonamigo, o vice-
-coordenador Sallomão Barreiros, a secretá-
ria Amanda Schneider Blanco, o coordenador 
de palestras e cursos Leonardo Saraiva, o 
coordenador de comunicação Luis Zunta Car-
niel e coordenador da área de visitas técnicas 
será Pedro Ferreira Bordin.  Além disso, ficou 
preestabelecidos alguns objetivos: realização 
de palestras bimestrais com temas relacio-
nados à gestão de pessoas, mercado, finan-

Núcleo Jovem se reúne e define primeira diretoria e ações para 2018

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, em um de seus encontros este ano, sempre participativo na comunidade cascavelense, decidiu 
realizar uma ação para ajudar numa reforma do Mosteiro Mãe Providência, entidade vinculada à Igreja Católica.  O grupo trabalhou na confecção e venda 
de pizzas para arrecadar recursos para a empreitada. Foram montadas 1.146 pizas, sendo que 250 delas foram vendidas pelo Sindicato Rural.Mais uma 
demonstração de força e generosidade do grupo de mulheres agricultoras de Cascavel. 

ças e processos. “Nos meses de abril, junho, 
agosto e outubro, o membro responsável é o 
Leonardo Saraiva, o qual, também ficou res-
ponsável pelo curso de oratória, cuja a data 
será definida”, disse Arthur.  O grupo também 

fará promoção de reuniões mensais de alinha-
mento, com definição de datas, pauta, local e 
membros. Tudo isso sob responsabilidade de 
Amanda Blanco. A princípio ocorrerão aos 
segundos sábados do mês. 

Núcleo da Mulher ajudou o Mosteiro Mãe Providência
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REGISTRO

A advogada do Sindicato Rural 
de Cascavel, Dora Marchiori, proferiu 
uma palestra no estande do Crea-PR/
Areac. Os assuntos abordados foram 
a reforma trabalhista e o imbróglio do 
Funrural. O evento fez parte do calen-
dário de atividades programadas pela 
Areac e ocorreu no primeiro dia da 
feira (5). 

Representantes do Sindicato Rural de Cas-
cavel, da Secretaria Municipal de Agricultura de 
Cascavel, da Fundetec (Fundação para o Desen-
volvimento Científico e Tecnológico) e da Agrotec 
reuniram-se no dia 27 de fevereiro na Fundetec 
para discutir parcerias e o calendário de cursos 
de capacitação aos produtores rurais em 2018. 

O grupo partiu do consenso de que é neces-
sário ampliar o número de pessoas atingidas pe-
los cursos, os quais muitas vezes deixam de ser 
feitos por ausência de público mínimo. Sabrine 
Zambiazi da Silva, diretora da Fundetec, disse 
que uma van foi adquirida pela instituição com o 
objetivo de buscar e levar os participantes, o que 
já ajudaria muito. 

Durante a reunião, os participantes discu-
tiram estratégias para melhorar o alcance dos 
cursos e quais serão realizados tanto pelo Se-
nar-PR como pela Fundetec. 

“Temos que utilizar as nossas duas estru-
turas para somar. Esse é o nosso principal ob-

O Sindicato Rural de Cascavel preparou um delicioso café da manhã, no dia 8 de março, em homenagem às mulheres. Guerreiras e competentes, as 
colaboradoras ganharam também flores e chocolates. Elas foram entregues pelo diretor secretário Paulo Vallini e pelo gerente Ivanor Melek. Toda a diretoria 
da entidade deseja um maior respeito e igualdade para todas.  “Parabenizo todas vocês pela data. Esperamos que dias melhores venham e que nós possamos 
construí-los juntos”, disse Vallini

Reunião planejou cursos de capacitação da Fundetec

Sindicato homenageia mulheres com café da manhã

jetivo”, frisou o engenheiro agrônomo e diretor 
secretário do sindicato, Paulo Vallini.

Edson Duarte da Silva, técnico agrícola da 
Seagri, destacou que essa união é importante 
para garantir qualificação do produtor e mantê-

-lo com a mente empreendedora. “O agricultor 
que ficar na moda antiga vai ter a corda esticada 
no bolso, que é o mais complicado. É preciso 
diversificar a produção e nós temos que dar op-
ções para isso”, salientou. 

Show Rural: 
advogada do 
Sindicato palestrou 
no estande da Areac 

BATE-PAPO AGRONÔMICO

Cultura alternativa é
apresentada na Areac
O engenheiro agrônomo Xavier 
Sarolli Filho foi o convidado 
de mais uma edição do Bate-
Papo Agrômico e falo sobre a 
cultura do painço, utilizado na 
alimentação de pássaros

A Areac retomou o Bate-Papo Agronô-
mico nesta semana, com a participação do 
engenheiro agrônomo com pós em fertilida-
de do solo, Xavier Sarolli Filho. O encontro 
ocorreu terça-feira à noite (27), na sede da 
Areac. O profissional foi convidado a falar 
das vantagens garantidas com a exploração 
de uma cultura alternativa conhecida como 
painço, usado na alimentação de pássaros 
e em outros países como Índia e China, 
transforma-se em farinha para consumo 
humano, uma vez que é livre de glúten e 
altamente nutritiva.

Sem políticas específicas de incentivo 
ao plantio e comercialização da semente, 
acaba passando desapercebido pelo produ-
tor, como boa opção de terceira safra e re-
torno, desde que aplicados alguns cuidados 
e atenção na época de plantio.

Hoje, o preço do quilo do painço osci-
la entre R$ 1,85 a R$ 1,90, bem diferente 
da realidade vivida em 2011, quando des-
pencou para R$ 0,60 o quilo. “Frustrados, 
naquele ano muitos abandonaram a ativi-
dade”, recorda. O Brasil também importa o 
produto da Argentina, Bulgária e Ucrânia.

“A vantagem é o baixo custo para a im-
plantação da cultura e o ciclo rápido”, pon-
tuou o engenheiro agrônomo, que explora 
uma área de 212 alqueires com a cultura. 
“Plantamos na safrinha em fevereiro para 
colher em maio. O atraso no plantio da soja 
também ecoou na cultura do painço. Em 
2010, ele e o irmão adquiriram as sementes 
de painço no Rio Grande do Sul. “Começa-
mos a plantar praticamente no peito e na 
raça buscando o máximo de informações 
possíveis para apostar na cultura”.

A família mostra um perfil de tradição 
na exploração de culturas alternativas, 
como girassol, chia, linhaça, canola, mas 
nenhum outra, segundo Xavier Sarolli Fi-

lho, gera tão bons resultados como o painço.
Segundo ele, é preciso, antes de mais 

nada, tecer uma boa teia de relacionamen-
tos com clientes no mercado. O produto tem 
fácil aceitação no Nordeste, São Paulo e 
Espírito Santo. Entre os pontos favoráveis, 
destaca-se o fácil manejo, ciclo rápido (de 
65 podendo chegar a 120 dias), custo aces-
sível e boa demanda.

Na região oeste do Paraná, há lavouras 
de painço na região de Cascavel e Marechal 

Cândido Rondon. Os principais vilões são 
os ataques de pombas e o volume elevado 
de chuvas. “O recomendável é colher até 10 
de maio, porque depois, o risco de perder 
a safra é considerável”, citou Sarolli Filho.

O presidente da Areac, engenheiro 
agrônomo Francisco Justo Júnior, conside-
ra de extrema relevância essas discussões 
como forma de difundir a pedir mais apoio 
ao cultivo de culturas alternativas neste 
vasto solo existente na região oeste.

O painço é usualmente utilizado na 
alimentação de pássaros, mas, o que pou-
cas pessoas sabem, é que este composto 
de grãos e cereais apresenta nutrientes 
muito benéficos à nossa saúde. O painço 
é fonte de magnésio, triptofano, manganês 
e fósforo. É também rico em proteínas, 
assim como o trigo, porém não contém 
glúten, sendo uma boa opção na dieta dos 
celíacos. É um cereal de fácil ingestão de-
vido seu baixo teor de gordura. A proteína 
torna lenta a absorção de carboidratos e, 
dessa forma, diminui e índices glicêmicos, 

O painço

aumentando a saciedade e diminuindo a 
velocidade da formação de gorduras. Além 
disso, é matéria prima na formação de 
massa muscular, tecido conectivo, tecido 
conjuntivo assim como colágeno.

Associados da Areac se reuniram na sede da entidade para conhecerem detalhes da cultura do painço
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Agropecuária salva 
novamente o Brasil
Atividade rural cresceu 13% no 
ano de 2017 e foi, novamente, o 
principal motor do crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro

A agropecuária registrou no ano passado 
um aumento de 13% em relação ao ano an-
terior. Mais uma vez, o agronegócio salvou o 
Brasil e foi o principal responsável (70%) pelo 
crescimento do PIB do país em 1%, totalizan-
do agora R$ 6,6 trilhões. “No ano, 0,7 ponto 
porcentual do valor adicionado foi da agro-
pecuária. Apesar do peso pequeno (dentro do 
cálculo geral da economia), o crescimento da 
agropecuária foi tão alto que a contribuição 
do setor foi grande”, disse Rebeca Palis, co-
ordenadora de Contas Nacionais do IBGE, que 
divulgou os dados no dia 1º de março. 

Por conta disso, o grande motor do cres-
cimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 
2017. E as projeções do setor para este ano 
também são positivas. O bom desempenho 
projetado para a safra 2017/18 e a perspectiva 
de melhores preços para os grãos deve manter 

PIB 2017

o setor em alta em 2018. Na expansão agríco-
la, os principais responsáveis foram os cres-
cimentos do milho (55,2%) e da soja (19,4%). 

No quarto trimestre de 2017, o PIB da 
agropecuária ficou estável em comparação 
com o terceiro trimestre. Na comparação com 
o quarto trimestre de 2016, houve uma alta 
de 6,1.

Para a FAEP (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná), o Paraná tem contribuído 

origem o agronegócio. Além disso, o Estado 
possui uma robusta e moderna estrutura de 
cooperativas agroindustriais, aliado a pesqui-
sa, assistência e extensão rural e grandes in-
dústrias ligadas ao setor, que estima um Valor 
Bruto da Produção Agropecuário de R$ 96,7 
bilhões para 2017”, disse a nota emitida pela 
entidade. 

Segundo o diretor secretário do sindicato 
e engenheiro agrônomo, Paulo Vallini, não é a 
primeira vez que o agro salva o Brasil. “Já vi-
rou um hábito o nosso setor salvar o país. Em 
tempos de crise, mostramos que somos pro-
fissionais, capazes e que somos fundamentais 
para a economia nacional e do mundo. O que 
não muda, mesmo com os avanços, é a desva-
lorização da categoria. Precisamos e merece-
mos ser mais respeitados”, refletiu. 

Com o crescimento constante da produ-
tividade, a produção agropecuária brasileira 
quadruplicou nos últimos 40 anos (1975 a 
2010). A informação é do livro “The Eco-
nomics and Organization of Brazilian Agri-
culture/A economia e a organização da agri-
cultura brasileira, na tradução livre em por-
tuguês”, lançado em fevereiro e escrito por 
Fábio Chaddad, Ph.D em economia aplicada, 

com especialização 
em agro-
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negócios e professor associado de econo-
mia agrícola da Universidade de Missouri 
(Estados Unidos). 

“A obra conta a trajetória de como um 
país pobre e importador de alimentos se 
tornou, em 40 anos, a terceira maior potên-
cia agropecuária do planeta – considerando 
o volume de exportações -, atrás somente 
dos Estados Unidos e da União Europeia”, 
disse o autor. 

Produtividade 
quadruplicou 
em 40 anos

A produtividade cres-
ceu em média 3% ao ano e a façanha 

só foi acompanhada de perto pela China. Os 
EUA nem chegaram perto (1,3%). 

“Já virou um hábito 
o setor do agronegócio 

salvar o país.”PAULO VALLINI
Diretor do Sindicato Rural de Cascavel

de forma positiva com esses resultados. O 
Estado é o maior produtor de carnes do Bra-
sil e o segundo maior produtor de grãos. “Os 
produtores paranaenses são os primeiros no 
ranking nacional de produção de frango, trigo, 
feijão, cevada e tilápia e o segundo maior pro-
dutor de soja, milho, mandioca, leite e suínos, 
tendo ainda a produção de cana-de-açúcar a 
quarta maior produção do país. Em torno de 
75% das exportações paranaenses têm como 

Os números da economia mostram novamente a importância do agronegócio para a economia brasileira



Março / Abril 2018 Março / Abril 201816 17

A ideologia contra a 
razão e a ciência
Autor do livro “Agradeça aos 
Agrotóxicos por Estar Vivo”, 
Nicholas Vidal desmonta os 
mitos sobre agrotóxicos no Brasil 
através da exposição de fatos 
científicos e dados reais sobre o 
tema tão polêmico

Com o objetivo de equilibrar o debate 
entre produtos orgânicos e convencionais, o 
jornalista Nicholas Vital lançou em 2017 o li-
vro “Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo”. 
A obra desmonta a narrativa dos orgânicos, 
que apesar de muito bonita, não se sustenta 
diante da ciência. O livro também aborda os 
problemas decorrentes do uso incorreto dos 
agroquímicos, o que infelizmente ainda acon-
tece muito no Brasil.

Natural de São Paulo e urbano, Nicholas 
cresceu ouvindo histórias sobre agrotóxicos, 
venenos, intoxicação e todo esses mitos. Só 
que ao entrar nesse mundo do agro e passar a 
visitar fazendas e conhecer produtores, falar 
com agrônomos, viu que a realidade é bem di-
ferente. “O que eu via era o defensivo agrícola 

AGROTÓXICOS

ídos no livro, desde o número de intoxicações 
e mortes causadas por agroquímicos até os 
problemas de percepção de risco em relação 
a esses produtos e os supostos benefícios 
dos orgânicos. “Sobre os casos de intoxica-
ção, basta analisar os dados oficiais para ver 
que a realidade é bem diferente do que vemos 

como um insumo fundamental para a produ-
ção. E as pessoas no campo têm no produto 
uma ferramenta de trabalho que deve ser bem 
utilizada de acordo com as recomendações. 
Para contar essa história entrevistei mais de 
50 especialistas entre médicos toxicologistas, 
engenheiros agrônomos, biólogos, entre ou-
tros”, detalha. 

A ideia surgiu da sua experiência como 
jornalista agro. “Ao longo da carreira, estive 
em centenas de fazendas e pude constatar que 
a realidade no campo é bem diferente da que 
vemos nos jornais e no discurso dos detrato-
res dos agroquímicos. Esses produtos podem 
até serem mal vistos pela população, mas são 
fundamentais para a segurança alimentar e 
a economia do país. Muitas pessoas julgam 
o meu livro apenas pelo título, o que é um 
erro. Não sou porta-voz do setor e nem es-
tou aqui para fazer uma defesa incondicional 
do produto. Minha intenção não é convencer 
ninguém de nada”, argumenta. O objetivo, de 
acordo com ele, é apenas mostrar o outro lado 
da história para que os consumidores tomem 
as suas decisões com base na ciência — e não 
no marketing do medo que vemos hoje em dia.

MITOS
Segundo Nicholas, quase todos os mitos 

em relação aos agroquímicos são desconstru-

“Defensores dos 
orgânicos baseiam seus 
fatos em ideologia e não 

na ciência”NICHOLAS VITAL
Jornalista

Uma consulta ao maior sistema de busca da internet traz resultados alarmantes e desesperadores sobre o tema agrotóxicos: tudo falácia

nos programas de televisão. De acordo com 
dados do Sistema Nacional de Informações 
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), vinculado 
ao Ministério da Saúde, em todo o ano de 
2013 (último dado disponível) foram regis-
trados 1.907 casos de intoxicação envolven-

do agroquímicos, sendo 971 deles tentativas 
de suicídio. Em campo, foram 621 acidentes 
individuais e outros 214 casos de intoxicação 
ocupacional, com sete óbitos registrados. Não 
estou dizendo que sete mortes em um ano seja 
algo aceitável, longe disso, mas a verdade é 
que estamos muito distantes do caos retratado 
pela imprensa e repetido por ambientalistas, 
uma situação que serve apenas para fomentar 
o medo entre o público urbano e estimular a 
venda de produtos orgânicos”, analisou. 

Os números do Sinitox mostram ainda 
que os agrotóxicos foram responsáveis por 
4,5% dos cerca de 42 mil casos de intoxicação 
registrados no Brasil em 2013. “Apenas como 
comparação, os medicamentos representam 
28% do total, ou mais de 12 mil casos por ano. 
Os produtos de limpeza respondem por mais 
8,5%, com 3.600 casos registrados. Diante 
desses dados, eu pergunto ao nobre leitor: o 
que é mais perigoso, agrotóxicos, remédios 
ou água sanitária?”, ironiza. Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde, os acidentes 
de trânsito são uma das principais causas de 
morte em todo o mundo, vitimando mais de 1 
milhão de pessoas todos os anos. No Brasil 
foram 41 mil mortes no trânsito em 2013, o 
que dá uma média de 23,4 óbitos para cada 
100 mil habitantes. São quase 6 mil vezes 
mais mortes no trânsito do que nas lavouras. 
De acordo com ele, não seria o caso de lutar 
contra as montadoras e banir todos os carros? 
Obviamente que não e por que com os agrotó-
xicos é diferente?

Nicholas também lembra a enganosa 
afirmação de que cada brasileiro “ingere” 5,2 

O manejo inadequado é o maior fator de risco de contaminação

“É enganosa a 
afirmação de que cada 

brasileiro ingere 5,2 litros 
de pesticidas por ano. 
É como dizer que cada 

brasileiro fuma 20 maços 
de cigarro por ano.”

COMPOSIÇÃO DOS 42 MIL CASOS DE INTOXICAÇÃO NO BRASIL EM 2013

4,5%
AGROTÓXICOS

28%
MEDICAMENTOS

8,5%
PRODUTOS DE LIMPEZA
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litros de agrotóxicos por ano, que segundo 
ele não passa de uma grande bobagem e puro 
sensacionalismo. “O número “5,2” nada mais 
é do que o resultado da divisão do volume de 
agroquímicos vendidos no Brasil, estimado 
pelos autores do boato em 1 bilhão de litros 
(não sei como chegaram a esse número, já que 
boa parte dos produtos são vendidos em pó), 
pela população brasileira, de 192 milhões de 
habitantes. Trata-se de um cálculo simplista, 
que nos permitiria dizer também que cada bra-
sileiro fuma 20 maços de cigarro. Você, não 
fumante, consome quatrocentos cigarros por 
ano? Certamente, não. Então fique tranquilo, 
porque você também não “bebe” 5,2 litros de 
pesticidas — do contrário, já estaria morto há 
muito tempo. Esta conta também não consi-
dera as culturas que mais utilizam defensivos. 
No Brasil, apenas quatro culturas concentram 
quase 80% das vendas de agroquímicos: soja 

tioxidantes, como compostos fenólicos e ácido 
salicílico (a nossa Aspirina), mas isso pode ser 
atribuído ao fato de essas substâncias atuarem 
como defesa natural das plantas contra pragas e 
patógenos. É preciso lembrar, entretanto, que do 
ponto de vista da segurança alimentar, um nível 
elevado de antioxidantes não representa qualquer 
vantagem — muito pelo contrário. “De acordo 
com uma pesquisa conduzida pelo Dr. Bruce 
Ames, da Universidade da Califórnia em Berke-
ley e publicada em revistas científicas de peso, 
como a Science, essas toxinas naturais podem 
apresentar efeito mutagênico, carcinogênico, 
cardiotóxico, hepatotóxico e teratogênico”.

“Artistas e musas 
fitness garantem que 
alimentos orgânicos 
são melhores, mas o 

Centro Nacional de Saúde 
Ambiental do Canadá 
publicou estudo que 
prova que não existe 

nenhuma diferença entre 
o alimentos orgânicos e 
os cultivados com uso de 

defensivos”

Os pesquisadores do Reino Unido tam-
bém não encontraram qualquer evidência da 
superioridade dos orgânicos. Em 2012, um 
grupo de pesquisadores da Universidade de 
Stanford realizou uma revisão detalhada de 
237 estudos comparativos entre alimen-
tos convencionais e produtos equivalentes 
produzidos sem agroquímicos. Os resulta-
dos, publicados nas prestigiosas revistas 
Annals of Internal Medicine e Journal of 
National Cancer Institute, mostraram, mais 
uma vez, que não há nenhum suporte cien-
tífico na tese de que os alimentos orgânicos 
seriam mais benéficos à saúde. As pes-
quisas brasileiras, como a publicada pelo 
Instituto Tecnológico de Alimentos (ITAL) 
em 2017, também seguem na mesma linha. 

“O fato é que autoridades internacio-
nais como a Organização das Nações Uni-
das para Alimentação e Agricultura (FAO) 
e a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
além dos governos dos Estados Unidos, 
Canadá e de vários países da Comunidade 
Europeia já demonstraram que os alimen-
tos orgânicos não são nutricionalmente 
superiores.

No Brasil, porém, essa é uma discus-
são pautada muito mais pela ideologia do 
que pela ciência, situação que beneficia 
apenas os oportunistas de mercado, que 
vendem ilusões a preços muito maiores. 
A verdade, aos olhos da ciência, é uma 
só: ambos os sistemas podem produzir 
alimentos saudáveis, nutritivos e seguros. 
Basta que as boas práticas agrícolas sejam 
respeitadas”.

“Se por um lado artistas, empresários e 
musas fitness — gente que não tem qualquer 
conhecimento técnico sobre o assunto — ga-
rantem que os orgânicos são melhores, por 
outro, a comunidade científica vem provando 
dia após dia que esta história não passa de 
uma falácia”, afirmam Nicholas e Claudio 
Goellner, Engenheiro Agrônomo, professor 
aposentado de Toxicologia e Toxicologia de 
Alimentos. 

Der acordo com eles, recentemente o 
Centro Nacional de Saúde Ambiental do 
Canadá publicou um relatório com os re-
sultados de pesquisas comparativas entre 
alimentos orgânicos e convencionais sob os 
aspectos da qualidade nutricional e da segu-
rança alimentar. Os resultados, baseados 
em evidências científicas, são taxativos ao 
afirmar que não existe nenhuma diferença 
entre os produtos, embora muitos fatores 
relacionados aos sistemas de produção, lo-
cal, clima, variedades e tipo de solo possam 
influenciar no valor nutricional de ambos.

Outra pesquisa conduzida na França, 
sob coordenação da Agência Francesa de Se-
gurança Alimentar (AFSSA), foi na mesma 
linha. “Ao avaliaram as diferenças entre os 
dois tipos de alimentos quanto aos conteú-
dos de matéria seca, vitaminas, minerais, 
micronutrientes, ácidos graxos poli-insatu-
rados, substâncias antioxidantes, carboidra-
tos e proteínas, os responsáveis pelo estudo 
também não encontraram nenhuma diferen-
ça consistente entre ambos”, disseram.

Em alguns casos, segundo eles, os or-
gânicos apresentaram um maior teor de an-

Pesquisas mostram que não existe diferença entre os alimentos

A única diferença entre orgânicos e alimentos tradicionais continua sendo o preço no mercado

cação de defensivos a 300 metros de escolas e 
a 50 metros com barreiras verdes, de autoria 
do vereador Paulo Porto (PCdoB), Nicholas 
acredita que a preocupação com a segurança 
das crianças é válida, mas disse que Cascavel 
é um importante polo de produção agríco-
la, portanto o debate deveria ser muito mais 
pautado na ciência do que no populismo. “De-
fender os agrotóxicos e os produtores rurais, 
como sabemos, não rende votos — muito pelo 
contrário. As pessoas só se esquecem que é o 
agronegócio que sustenta o Brasil. E em Cas-
cavel não é diferente”.

PESTICIDA É A PALAVRA CORRETA
“A população é cada vez mais urbana e 

distante da produção de alimentos. Como o 
agro é um setor que tradicionalmente não se 
comunica bem, existe muita desinformação, 
mesmo entre as pessoas mais instruídas. As 
pessoas temem os agrotóxicos porque não 
entendem bem o que são esses produtos, não 
sabem a importância deles para a produção 
de alimentos e não têm ideia da preocupação 
com a segurança ao longo do desenvolvimento 
dessas substâncias. O nome “agrotóxico”, uti-
lizado exclusivamente no Brasil (no restante 
do mundo é pesticida), também não ajuda. 
Assim, os defensivos têm uma imagem mui-
to negativa, o que acaba sendo explorado por 
pessoas que têm interesses comerciais na 
venda de orgânicos. Veja bem: se não exis-
tisse um “vilão”, ninguém aceitaria pagar até 
o triplo do preço por um produto orgânico”. 

Os defensivos agrícolas são produtos 
químicos regulados, perigosos e que devem 
ser utilizados com extrema cautela. Assim 
como no caso dos veículos, os pesticidas 
também deveriam ser manuseados exclusi-
vamente por pessoas habilitadas, com per-
missões de diferentes níveis, de acordo com 
o tipo de trabalho a ser realizado. “Desta 
forma, todos os aplicadores seriam obriga-
dos a passar por um treinamento básico, 
desde os pequenos agricultores que usam 
costais manuais até os pilotos aeroagríco-
las. Mas infelizmente a realidade não é as-
sim. A falta de conhecimento é um problema 
que existe desde que esses produtos foram 
introduzidos no Brasil e segue até hoje, 
principalmente pela falta de uma assistên-
cia técnica adequada. Para se ter uma ideia, 
atualmente menos de 15% dos agricultores 
que trabalham com agrotóxicos utilizam os 
equipamentos de proteção obrigatórios ao 
misturar ou aplicar os produtos. Um dado 
alarmante, mas que não está nas manchetes 

(52%), cana-de-açúcar (10%), milho (10%) e 
algodão (7,5%). No caso da soja, quase me-
tade da produção é exportada. O que fica por 
aqui é processado e vira farelo (que também 
é exportado ou utilizado como ração animal) 
ou óleo. Durante o processamento, eventuais 
resíduos de agrotóxico são eliminados. No to-
tal, menos de 1% da soja produzida chega à 
mesa dos brasileiros. Com o milho acontece 
a mesma coisa. Aquela espiga que você come 
na praia ou usa para fazer um creme de milho 
representa uma fração ínfima da produção. 
A cana vira etanol ou açúcar. O algodão vira 
roupa. Isso sem contar os praguicidas utiliza-
dos em florestas plantadas, lavouras de fumo, 
pastagens e outras culturas não alimentícias. 
A parcela de agrotóxicos utilizada em frutas, 
verduras e legumes, menos de 10% do total, 
também não representa qualquer risco ao con-
sumidor, já que a concentração de produtos 
químicos na calda aplicada sobre os alimentos 
é cada vez menor”, explica. 

Mais do que isso, Nicholas lembra que 
nem todo agrotóxico é aplicado sobre a planta 
comestível. Boa parte tem como foco as ervas 
daninhas, que ficam no solo. Mesmo no caso 
dos produtos pulverizados diretamente sobre 
os alimentos, apenas uma fração atinge de 
fato o alvo. Ainda assim, as plantas possuem 
mecanismos de degradação e dissipação que 
eliminam gradualmente todas as substâncias 
químicas, da mesma forma como os humanos 
eliminam os remédios. Se cumpridos os pra-
zos de carência estipulados pelos fabrican-
tes, os níveis de resíduos de agrotóxicos nos 
alimentos no momento da colheita são muito 
baixos — tão baixos que são medidos em par-
tes por milhão (PPM).

MAIS NÚMEROS
“O Brasil é criticado por ser o maior mer-

cado mundial de agrotóxicos, mas ninguém 
diz por que isso acontece. Ninguém lembra 
que o Brasil é o único país que consegue co-
lher até 3 safras por ano. Também não levam 
em consideração que é o único entre os gran-
des produtores de alimentos localizado em 
uma região tropical, muito mais sujeito a pra-
gas. No Hemisfério Norte, a neve cobre o solo 
durante o inverno e faz um controle natural 
das pragas. Por aqui é diferente. Essas pra-
gas têm comida disponível 365 dias por ano”. 
Ainda assim, o Brasil colhe mais de 140 qui-
los de alimentos por cada dólar investido em 
agroquímicos. Os Estados Unidos, altamente 
tecnificados, colhem 92 quilos. A França, 
meca dos ambientalistas, colhe somente 51. 
O Japão, meros 8 quilos por dólar. “Quem é o 
maior consumidor de agrotóxicos? Na minha 
opinião é o Japão — país que tem os menores 
índices de câncer e a maior expectativa de 
vida no mundo”, ironiza mais uma vez.  

LEGISLAÇÃO
Questionado sobre as legislações restriti-

vas ao uso no Paraná e em Cascavel, especifi-
camente a que pode proibir a aviação agrícola 
no Estado, o jornalista afirma que trata-se de 
mais uma ação ideológica e populista contra 
os agrotóxicos. “O deputado que apresentou o 
projeto (Tadeu Veneri-PT) está mais preocu-
pado em angariar votos do que com a saúde da 
população. O avião é apenas uma ferramenta 
para a aplicação desses insumos. Também 
ocorrem erros na aplicação terrestre, espe-
cialmente com o uso de costais. O principal 
argumento dos que pedem o banimento é que 
a aplicação aérea é proibida na Europa, mas 
lá a estrutura fundiária é muito diferente da 
nossa. Aqui, temos fazendas muito maiores, 
onde é impossível fazer uma aplicação terres-
tre. Os equipamentos atualmente disponíveis 
são muito sofisticados, controlados eletroni-
camente, capazes de medir os ventos, o que 
reduz a deriva a níveis infinitamente inferio-
res aos estabelecidos pela legislação brasilei-
ra. Veja bem, agrotóxicos custam caro, não 
é do interesse de ninguém “jogar fora” parte 
do produto. Culpar os aviões pelos problemas 
seria o mesmo que culpar as montadores de 
automóveis pelos acidentes de trânsito. A luta 
deveria ser pelo uso correto das ferramentas 
e pela punição dos pilotos que aplicam de for-
ma incorreta. Não pelo banimento do avião”, 
esclarece.

Sobre a lei cascavelense que proíbe a apli-

dos jornais e, portanto, não causa indig-
nação”, informa. Nas últimas décadas, de 
acordo com o jornalista, os casos de intoxi-
cação causados pelo uso incorreto dessas 
substâncias foram registrados no Brasil. O 
que mais chama a atenção, no entanto, é 
saber que a grande maioria dessas ocor-
rências poderia ter sido evitada através do 
simples uso de equipamentos de segurança 
— e esse é o ponto a ser combatido. “Os 
agrotóxicos, desde que utilizados da forma 
correta, não representam qualquer ris-
co para a saúde, seja dos agricultores ou 
dos consumidores. Por outro lado, o uso 
indiscriminado desses produtos pode sim 
causar problemas graves. Não devemos te-
mer os agroquímicos e nem lutar pelo bani-
mento de tecnologias tão importantes para 
a produção agrícola no Brasil”. Para ele, o 
que é preciso exigir é o uso desses insu-
mos com responsabilidade e sem exageros. 
Já dizia o médico e químico Paracelsus há 
mais de 500 anos: “a dose faz o veneno”.

Uso desprotegido é o maior problema
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nários e contribui para uma maior produtivi-
dade do Estado do Paraná”, disse.

Apasem lançou 
campanha de combate 
à pirataria de sementes

Pesquisa recen-
temente divulgada 
pela Apasem (Asso-
ciação Paranaense 
dos Produtores de 
Mudas e Sementes) 
e da Abrasem (Asso-

ciação Brasileira dos Produtores de Mudas 
e Sementes) aponta que agronegócio brasi-
leiro perde R$ 2,5 bilhões por ano devido 
à pirataria de sementes. No Paraná, esse 
montante corresponde a R$ 464 milhões. 
Para conscientizar a cadeia produtiva e seus 
profissionais, representantes da Apasem 
promoveram nesta terça (06) uma palestra 
no estande do Crea-PR (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia do Paraná) e da 
Areac (Associação Regional dos Engenhei-
ros Agrônomos de Cascavel) no Show Rural 
Coopavel 2018, além de lançar uma campa-
nha de combate. 

O responsável por conduzir a palestra 
foi o diretor executivo da Apasem, Clenio 
Debastiani. De acordo com ele, o setor se-
menteiro está fragilizado com o constante 
aumento da pirataria na agricultura. “É ne-
cessário que exista o retorno financeiro para 
a pesquisa, que acaba ficando desestimulada 
e não continua avançando. Sementes não 
certificadas podem causar doenças, atrair 
pragas e ter uma qualidade de grão inferior. 
Além disso, o produtor fica desassistido, 
porque se ela não germina não tem a quem 
recorrer. O barato na hora sai muito caro no 
futuro”, disse. Ele citou o exemplo da Argen-
tina, que perdeu o controle sobre a pirataria 
das sementes e hoje não tem praticamente 
nenhuma empresa de pesquisa local porque 
elas abandonaram o país. “O produtor que 
usa essas sementes tem que pensar que é 
uma atitude ilegal, passível de salgadas mul-
tas”, complementou.

Na ocasião, foi lançada a campanha: 
“Tenha uma atitude legal: use sementes cer-
tificadas”. A intenção das entidades é levan-
tar a problemática da pirataria de sementes 
buscando levar conscientização ao campo e 
à sociedade dos ganhos que a utilização de 
sementes certificadas traz para o setor. 

Estiveram presentes algumas autori-
dades como o diretor-presidente do Iapar 
(Instituto Agronômico do Paraná), Florindo 
Dalberto, o presidente da Areac, Francisco 

Justo, o presidente da FEAPR (Federação dos 
Engenheiros Agrônomos do Paraná), Ricardo 
Palma, o presidente da Apepa (Associação 
Paranaense de Planejamento Agropecuário), 
Daniel Galafassi, presidente da Braspov (As-
sociação Brasileira de Obtentores Vegetais), 
Ivo Carraro, o presidente da Associação 
Brasileira de Engenheiros Agrícolas, Valmor 
Pietsch entre outros. 

O ESTUDO
O estudo realizado leva em considera-

ção as principais culturas agrícolas no Bra-
sil como algodão, arroz, feijão, milho, soja 
e trigo. A área cultivada e a quantidade de 
sementes usadas por área foi levada em con-
sideração bem como o valor médio de venda 
do produto e a taxa de utilização de cada um. 
Assim obteve-se o valor que não circula for-
malmente na economia nacional pela prática 
da pirataria. 

Por que a pirataria está crescendo? São 
muitos os fatores. Segundo estudiosos do 
setor sementeiro, uma das respostas está 
no rápido crescimento da agricultura glo-
bal, com oferta de produtos de alto potencial 
e valor agregado. Com a evolução, muitos 
aspectos da legislação, por exemplo, ficam 
obsoletos. Existem falhas em leis e normas, 
sendo necessário revisar e atualizar de tem-

pos em tempos. Esse é o principal aponta-
mento de quem estuda a questão. Para Ivo 
Carraro, presidente da Braspov, essas bre-
chas acabam sendo uma munição para os 
pirateiros. “Em meio a esses desafios sur-
gem os oportunistas que se aproveitam de 
algumas fragilidades do setor. O comercian-
te pirata é oportunista e parasita de algum 
agricultor desinformado ou que não tenha a 
percepção do efeito negativo que isso possa 
causar ao seu próprio negócio”. 

De acordo com as entidades, para solu-
cionar o problema é preciso ajustar a legis-
lação no aspecto de reconhecer o direito da 
propriedade intelectual. A segunda estraté-
gia seria a de racionalizar a possibilidade de 
se salvar semente, não tratando esse tema 
de forma indiscriminada. A terceira diz res-
peito a uma fiscalização mais efetiva com 
o objetivo de coibir e retirar do mercado a 
produção e comercialização de sementes ile-
gais. Por fim, por ajuda da população. Quem 
flagrar o uso ou venda de sementes pira-
tas pode denunciar anonimamente no site: 
www.abrasem.com.br/denuncias. 

Areac lançou selo de 
50 anos de história

A Areac (Associação 
Regional dos Enge-
nheiros Agrônomos 
de Cascavel) lançou 
no dia 6 de fevereiro, 
no Show Rural Coo-

pavel, um selo comemorativo dos 50 anos de 
história da associação, completados neste 
ano. Além do ato, uma extensa programação 
ao longo de 2018 será realizada pela entida-
de em prol da valorização da profissão e do 
agronegócio. 

Rápida, a cerimônia foi conduzida pelo 

O tema semetes piratas movimentou o estande 
da Areac no dia 06 de fevereiro

Presidente da Areac, Francisco Justus, lançou o selo comemorativo de 50 anos da entidade

Show Rural bateu 
novos recordes
Mais uma vez o evento mostrou 
a força do agronegócio brasileiro 
e servindo como vitrine para 
as empresas mostrarem novos 
produtos e tecnologias

O Show Rural 
Coopavel recebeu 
265.350 pessoas em 
cinco dias e movi-
mentou R$ 1,8 bilhão 
em negócios. O públi-
co é novo recorde nas 

três décadas de realização do evento, que foi 
iniciado como um dia de campo com apenas 
15 empresas e 110 visitantes, em 1989. A 
melhor marca anterior era a de fevereiro de 
2017, quando 253.068 pessoas estiveram na 
área que recepciona a terceira maior feira 
de disseminação de tecnologias, conheci-
mentos e inovações para o agronegócio do 
mundo. 

A expectativa de negócios para 2018 
era de R$ 1,5 bilhão e fechou com R$ 300 
milhões a mais que o previsto, ressaltando 
mais uma vez a força e a pujança de um seg-
mento responsável por contribuir com o PIB, 
com a geração de empregos e com a distri-
buição de renda em todo o País, conforme 
Dilvo Grolli, presidente da Coopavel. 

Além de movimentar vários setores 
produtivos de Cascavel e da região (hotéis, 
bares, restaurantes, entre outros), o evento 
deu ocupação a mais de quatro mil traba-
lhadores, desses 1,1 mil da Coopavel, entre 
funcionários e terceirizados. O número de 
expositores foi recorde, de 530, mas a meta 
é manter o evento com cerca de 500 e públi-
co na casa das 250 mil pessoas.

Melhorias no programa 
Trator Solidário e no 
seguro rural

O governador do Paraná, Beto Richa, 
trouxe novidades importantes durante sua 
visita ao Show Rural Coopavel. Ele anunciou 

EVENTO

o aporte de R$ 12 milhões para o programa 
de Subvenção ao Prêmio de Seguro Rural 
(PSR) para o exercício de 2018. Os recursos 
serão utilizados para reduzir os custos dos 
produtores na contratação do seguro de 29 
culturas.

Com o Seguro Rural, o Governo do Es-
tado subsidia até 25% dos custos do prêmio 
para o agricultor – metade do seguro é cus-
teado pelo Governo Federal e o restante pelo 
produtor. “Não tem Estado no Brasil com 
uma subvenção com as dimensões que são 
operadas no Paraná”, afirmou o governador.

O programa de Subvenção ao Prêmio de 
Seguro Rural completa dez anos em 2018. 
Com o valor anunciado nesta terça-feira, 
o total aplicado chega a R$ 50 milhões no 
Paraná, sendo que R$ 42 milhões foram in-
vestidos entre 2011 e 2018. As culturas que 
mais demandaram seguro em 2017 foram 
milho (segunda safra) e trigo, por serem de 
maior risco e custo financeiro para os pro-
dutores.

O secretário de Estado da Agricultura e 
do Abastecimento, Norberto Ortigara, afir-
mou que os recursos liberados pelo governo 
nos últimos anos ampliam a base do seguro 
rural e estimulam a competitividade para que 
os agricultores tenham opões mais baratas. 

“Entendemos que é necessário para o forta-
lecimento da agricultura proteger os empre-
endimentos, e com estes recursos completa-
mos R$ 50 milhões no estímulo da ampliação 
da base do seguro rural”, disse.

TRATORES
Richa também entregou maquinários 

agrícolas aos produtores rurais que aderiram 
ao programa Trator Solidário. Neste ano, o 
Governo do Estado deve liberar 1.150 equi-
pamentos por meio do programa, pratica-
mente o dobro em relação a 2017. “Sabemos 
o valor do agronegócio para a formação da 
economia. Investimos na área e fortalecemos 
a cada ano as orientações técnicas para am-
pliar a produtividade da agricultura parana-
ense”, ressaltou.

Os maquinários, financiados pelo Gover-
no do Estado com aportes do Banco do Bra-
sil, têm preços até 20% abaixo dos pratica-
dos pelo mercado. Entre 2010 e 2017, foram 
entregues 5.125 tratores, 120 colhedoras e 
60 pulverizadores aos agricultores familiares 
paranaenses.

Ele também elogiou o evento. “Vejo com 
muita satisfação o crescimento e a consoli-
dação do Show Rural, que coloca à disposi-
ção dos produtores rurais o que há de mais 
moderno em tecnologia, sementes e maqui-

O presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, ao lado do governador do Paraná, Beto Richa, comemora os 
resultados de mais uma edição em que o Show Rural Coopavel bateu recordes
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diretor da entidade, Marcos Marcon. Ele 
explicou que o selo será utilizado em toda a 
identidade visual e eventos promovidos pela 
Areac durante as comemorações do aniver-
sário. “Podemos ser velhos na idade, mas 
sempre somos jovens em ideais. Para isso, 
contamos sempre com diretorias muito ati-
vas”, disse. 

Na sequência, o presidente da Areac, 
Francisco Justo Junior, disse que o trabalho 
pela valorização profissional e do segmento 
começou em Cascavel há muitos e que to-
dos os engenheiros agrônomos devem bater 
palmas para os pioneiros – referindo-se à 
Antônio Dillenburg, presente na ocasião e 
um dos fundadores, para os defensores do 
presente e para os profissionais que virão. 
“Para isso, precisamos deixar um legado 
importante, sempre trabalhando e confian-
do na importância da nossa atividade para 
o Brasil”. 

Estiveram presentes algumas autorida-
des como o presidente do CREA-PR, Ricardo 
Rocha, o presidente da FEAPR (Federação 
dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), 
Ricardo Palma, o presidente da Apepa (As-
sociação Paranaense de Planejamento Agro-
pecuário), Daniel Galafassi, presidente da 
Braspov (Associação Brasileira de Obtento-
res Vegetais), Ivo Carraro, o presidente da 
Associação Brasileira de Engenheiros Agrí-
colas, Valmor Pietsch entre outros.

Ministro Maggi 
participou de 
lançamentos da 
Embrapa

O ministro da Agri-
cultura, Blairo Ma-
ggi,  participou da 
solenidade de lança-
mento de tecnologias 
na Vitrine de Tecno-

logias da Embrapa acompanhado do presi-
dente da instituição, Maurício Lopes. Foram 
lançados duas cultivares de soja (BRS 433RR 
e BRS 511), uma cultivar de feijão (BRS 
FC104), a primeira tecnologia de inoculação 
de braquiária com Azospirillum e o aplicati-
vo Guia InNat, que auxilia na identificação 
de agentes naturais para controle de pragas.

O feijão carioca BRS FC104 é a primeira 
cultivar superprecoce do mercado. A culti-
var tem ciclo abaixo de 65 dias (da semeadu-
ra à maturação dos grãos). Geralmente, uma 
variedade de feijão possui ciclo de 90 dias, 
sendo as mais precoces com ciclo em torno 
de 75 dias. Seu potencial produtivo é de até 

3.792 quilos por hectare e pode ser cultivada 
nas principais regiões produtoras de feijão 
no Brasil.

A Embrapa e a Fundação Meridional lan-
çaram a cultivar de soja convencional BRS 
511, cujo diferencial é a alta produtividade 
associada a maior proteção contra a ferru-
gem da soja. A BRS 511 é a primeira culti-
var que a Embrapa coloca no mercado com 
a Tecnologia Shield, selo que identifica as 
cultivares de soja que apresentam genes de 
resistência à ferrugem-asiática. A nova cul-
tivar é uma ferramenta que chega para auxi-
liar o manejo da ferrugem-asiática da soja, 
mas não dispensa o controle químico. “Seu 
diferencial é retardar o avanço da doença no 
campo, promovendo uma maior estabilidade 
de produção quando as condições climáticas 
forem desfavoráveis à aplicação de fungi-
cidas”, destaca o pesquisador da Embrapa 
Soja, Carlos Lásaro Pereira de Melo. Impor-
tante ressaltar que a resistência da BRS 511 
à ferrugem não é do tipo imune, entretanto 
permite uma melhor convivência com a do-
ença no campo, sendo uma importante aliada 
do manejo. 

Também foi lançada a soja BRS 433RR, 
uma oleaginosa transgênica com tolerância 
ao glifosato, que apresenta produtiva ele-
vada, com estabilidade e ciclo precoce. A 
BRS 433RR pertence ao grupo de maturi-
dade relativa 5.8, o que indica precocidade 
interessante para compor os sistemas de 
produção que exigem essa característica. 
“Como a produção atingiu patamares acima 
de 200 sacas por alqueire (acima de 4.900 
kg/ha), muitos parceiros da Embrapa na pro-
dução de sementes demonstraram interesse 
na multiplicação desta cultivar”, diz Carlos 
Lásaro Melo.

Outra novidade foi a inoculação de bra-
quiária, que promove o incremento na pro-
dução de biomassa e no conteúdo de pro-

teína do capim braquiária, favorecendo a 
recuperação de pastagens degradadas, pro-
movendo o sequestro de carbono e contri-
buindo para a mitigação de gases de efeito 
estufa. A tecnologia gerada consiste na ino-
culação do capim com o inoculante Azoto-
tal, primeiro produto comercial com regis-
tro para braquiárias, que contém estirpes 
selecionadas da bactéria Azospirillum bra-
silense. “Com a inoculação, as forrageiras 
poderão dispor de 25% a mais de proteína, 
o que irá melhorar a qualidade nutricional 
da alimentação dos animais”, relatam os 
pesquisadores Mariangela Hungria e Marco 
Antonio Nogueira. Considerando as parce-
las que receberam fertilizante nitrogenado, 
a inoculação com o Azototal resultou em um 
incremento de 15% na produção de biomas-
sa da braquiária e de 25% no conteúdo total 
de proteína. “Esses números são excep-
cionais e podem impactar positivamente a 
agropecuária”, afirma Mariangela Hungria.

Por fim, a última novidade foi o aplicati-
vo Guia InNat. Uma das maiores dificuldades 
para quem pretende fazer uso de inimigos 
naturais para o controle de pragas nas la-
vouras é conseguir identificar estes agentes. 
Para facilitar a vida do produtor rural, pes-
quisadores da Embrapa Agrobiologia desen-
volveram um aplicativo onde é possível aces-
sar imagens dos agentes naturais de controle 
mais comuns e detalhes como tamanho, co-
loração e sua função na natureza. 

NOVIDADES MAPA
Durante evento no Banco do Brasil, 

Maggi falou que pediu que o secretário de 
política agrícola, Neri Geller, circulasse o 
Brasil para ouvir os produtores para elabo-
ração do novo Plano Safra. “Vamos ouvir os 
desejos e anseios”.  Maggi também alertou 
que o Mapa pretende intensificar a discus-
são sobre a queda de renda dos produtores. 
“Vamos discutir isso com mais atenção e 

precisamos encontrar caminhos para solu-
cionar esse problema”.  Participaram desse 
evento o presidente do BB, Paulo Caffarelli; 
deputados federais, secretário de agricultura 
do Paraná, Norberto Ortigara, presidentes de 
cooperativas entre outras autoridades. 

Bolsonaro falou em 
redução do tamanho 
do Estado e em deixar 
Brasil produzir

O pré-candidato do 
PSL à presidência, 
Jair Bolsonaro, cau-
sou um grande alvo-
roço e foi aclamado 
em sua visita à 30ª 

edição do Show Rural Coopavel. Ao lado 
do diretor-presidente da cooperativa, Dilvo 
Grolli, e dos deputados Fernando Francis-
chini e Eduardo Bolsonaro, o pré-candidato 
falou sobre agronegócio, economia, respeito 
às leis e sobre ações que pretende colocar 
em prática caso seja eleito o sucessor de Mi-
chel Temer.

Aos gritos de “mito, mito mito”, Bolso-
naro foi recebido por uma multidão no aero-
porto e na feira. Durante coletiva à impren-
sa, ele tocou em pontos nevrálgicos da atu-
alidade dos debates nacionais. “Para mim, 
o direito à propriedade é sagrado. E todos 
têm o direito de se defender se tiverem a sua 
casa ou a sua propriedade rural invadida”, 
frisou, afirmando que poderia classificar as 
ações do MST como terrorismo. 

Dizendo que não será e que o País não 
precisa de salvador da pátria, Bolsonaro 
afirmou que, caso eleito, pretende reduzir o 
tamanho do Estado, diminuindo despesas e 
adotando um moderno e eficiente modelo de 
gestão pública. “O Estado precisa ser enxuto 
e deve deixar as pessoas trabalhar e produ-
zir. No caso da agropecuária, se o governo 
não atrapalhar já é um grande negócio”, 
afirmou.

O Brasil, seguiu ele, quer a China como 
grande parceira comercial, mas há uma situ-
ação que preocupa, ressaltou. Ele se referiu 
ao fato de grandes empresas e corporações 
chinesas estarem comprando, a exemplo do 
que ocorre em vários países, empresas es-
tratégicas no Brasil. “Se eu for eleito, pre-
tendo gerir esse assunto com o máximo de 
atenção e cautela”. Bolsonaro também tocou 
em mudanças na Lei Kandir, que têm sido 
questionadas em função dos custos adicio-
nais que trará às exportações.

Osmar Dias elogiou 
Show Rural

O ex-senador Osmar 
Dias afirmou em sua 
passagem por Casca-
vel que o Show Rural 
Coopavel é a melhor 
feira tecnológica do 

agronegócio do Brasil. “E afirmo isso devido 
à sua organização, à beleza do seu parque, à 
dedicação das pessoas envolvidas no projeto 
e das novidades aqui apresentadas. É uma 
grande vitrine que atrai olhares do mundo 
todo”, disse ele, que foi recebido pelo presi-
dente da Coopavel, Dilvo Grolli, e por diver-
sas autoridades.

Osmar, que é pré-candidato ao gover-
no estadual, garantiu que a agricultura e a 
pecuária têm prioridade no seu plano polí-
tico ao Paraná. “Os agricultores precisam de 
tecnologias, de incentivos e de mais crédi-
to. Vamos colocar em prática no Estado um 
grande programa de atenção ao campo, para 
que nossas produções sejam ainda maiores 
e melhores”.

O pré-candidato ressaltou ainda sobre 
as suas preocupações com a conservação 
de recursos naturais e ambientais. “Esse é 
um tema sério e que precisa sempre ser pro-
fundamente debatido”. Dilvo falou de alguns 
números do Show Rural Coopavel ao candi-
dato, principalmente relacionados à edição 
de 30 anos.

Focado em silagem, 
cultivar da Biotrigo 
se mostra produtiva e 
competitiva

Em 2017 uma nova cultura passou a in-

tegrar a alimentação do gado de corte e de 
leite e produtores passaram a introduzir o 
trigo na dieta dos animais. A cultivar é uma 
tecnologia inédita até então já que a planta 
possui uma particularidade importante dos 
demais trigos de duplo propósito: uma espi-
ga sem aristas. Assim, o trigo que dificul-
tava o consumo pelo animal e podendo até 
provoca lesões no rúmen, agora se reverte 
em um alimento rico e nutritivo.

A cultivar TBIO Energia I já foi testada 
em mais de 120 propriedades do Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás. No Paraná, quem conta a experiên-
cia é o produtor rural Geraldo Tomazi. Ele 
semeou 18 hectares do TBIO Energia I em 
sua propriedade em Três Barras do Paraná 
e, mesmo durante um ano de clima atípico 
como 2017, onde a chuva não permitiu fazer 
uma adubação nitrogenada adequada, a pro-
dutividade foi além do esperada.

– A qualidade da silagem ficou muito boa 
não havendo seleção por parte dos animais. 
A prova disso é que não sobra nada quando 
a gente coloca o alimento no trato. Para as 
vacas em lactação, estamos oferecendo a si-
lagem de trigo uma vez ao dia e, nas outras 
duas refeições, tratamos com a silagem de 
milho. Já as novilhas e vacas secas, estão 
sendo alimentadas com 100% da silagem de 
trigo. Conforme o zootecnista da Biotrigo 
Genética, Ederson Henz, um dos pontos que 
permitiu essa introdução mais incisiva do 
trigo na alimentação do rebanho de corte e 
de leite foi a mudança que a planta alcançou 
com o melhoramento genético.

O trigo oferece índices satisfatórios de 
proteína e energia para um bom funcio-
namento fisiológico do rúmen, bem como 
para síntese proteica de tecidos e produtos 
metabolizados, mas ao eliminar a arista da 
planta, a pesquisa trouxe maior segurança 
para o produtor. Há uma aceitação maior do 
alimento e não há rejeição, pelo contrário, o 
gado se alimenta muito bem.

O presidenciável Jair Bolsonaro foi uma das autoridades que prestigiou o evento

O ministro da Agricultura Blairo Maggi esteve pretigiando o estande da Embrapa
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Alvaro pregou mais 
respeito ao produtor

Alvaro Dias, sena-
dor paranaense, foi 
um dos políticos que 
visitou a feira. Pré-
-candidato à presi-
dência da República, 

ele afirmou que o agronegócio é fundamental 
para a economia brasileira há muitas déca-
das e precisa contar com incentivos e apoio 
irrestrito do governo federal.  “O homem do 
campo dá enorme contribuição ao Brasil e 
precisa ser tratado com o máximo de respei-
to e dedicação”.  Acompanhado de correli-
gionários, ele elogiou a organização do Show 
Rural e disse que o evento é um exemplo. 

Biossegurança na 
suinocultura

O especialista em 
suinocultura Helio 
Silva ministrou uma 
palestra no Show 
Rural sobre um tema 
muito importante na 

criação de suínos: a biossegurança. Didáti-
co, ele mostrou uma série de exemplos ruins 
adotados por suinocultores e como eles de-
vem ser feitos da maneira correta. 

Entre os exemplos esteve a constatação, 
em uma das suas visitas, de mil quilos de 
ração estragada armazenada, o que é uma 
grande fonte de micotoxinas causadoras de 
doenças nos animais. “Micotoxinas são pe-
rigosas, baixam a imunidade dos animais e 
são problemáticas para granja”. 

Outro ponto bastante alertado por Helio 
foi com relação a presenças não desejadas 
nas granjas. Entre elas a de animais e de 

pessoas. “Precisamos nos certificar que 
visitantes não tenham entrado em outras 
granjas há pelo menos 3 dias, evitar ao 
máximo entrada de outros parentes, outros 
animais, porcos selvagens, gatos, ratos, 
galinhas caipiras, pássaros, que são trans-
missores da linfadenite, salmonelose entre 
outras. Também precisamos garantir o ba-
nho obrigatório todas as vezes que alguém 
entrar ou sair. Se esqueceu algo lá dentro, 
tem que tomar banho novamente. É chato, 
mas necessário”, reforçou, citando também 
a exigência do pedilúvio entre todos os gal-
pões, uso de luvas, cuidados com limpeza e 
desinfecção entre outros. 

Consultor mostrou 
otimismo para 2018

Convidado pelo Ban-
co Sicoob, Alexandre 
Mendonça de Barros, 
engenheiro agrônomo 
e sócio da MBA Con-
sultoria, deu uma pa-

lestra no Show Rural. Ele passou dados oti-
mistas sobre a economia brasileira em 2018 

e demonstrou um pouco de preocupação com 
relação ao Plano Safra 2018/2019. 

Sobre o cenário econômico, Alexandre 
acredita que o Brasil deverá crescer 4%, se 
manterá com inflação baixa e juros em que-
da. Além disso, ele acredita numa recupe-
ração do mercado interno, com aumento no 
consumo de carnes e lácteos. 

Com relação aos custos de produção, ele 
afirmou que eles estão em alta, mas que no 
ano passado foi o menor custo nos últimos 
cinco anos. “No entanto, na Safra 2018/2019 
já notamos que os custos serão mais altos, 
mas é um fenômeno mundial de alta de in-
sumos”, disse. 

Forquímica participou 
do Show Rural pela 
primeira vez

Apesar de há anos 
saber a importância 
do Show Rural dentro 
do cenãrio de gran-
des feiras do agro-
negócio brasileiro, a 

Forquímica ainda não tinha participado de 
nenhuma edição. Em 2018, participou pela 
primeira vez e ficou impressionada com os 
resultados positivos que colheu no evento. 
Com mais de 27 anos no mercado, a empresa 
tem como atividade principal a industria-
lização e comercialização de fertilizantes 
foliares, bioativadores metabólicos, condi-
cionadores de calda e inoculantes. O geren-
te de negócios Mercosul, Gilberto Wilhelm, 
afirmou que a presença da Forquímica em 
eventos desse nível é muito importante para 
a marca. Já Ivan Ricardo Molina, gerente re-
gional Paraná Oeste destacou que a empresa 
quer ampliar sua participação no mercado 
e o Show Rural é a grande oportunidade de 
fortalecer ainda mais a marca e estreitar o 
relacionamento com os produtores rurais.

Cultivares de trigo focadas na silagem da Biotrigo foram destaques na feira

Vendas de sêmen 
crescem em 2017
Segundo a Associação Brasileira 
de Inseminação Artificial, o 
mercado de genética bovina 
fechou com um crescimento de 
3,5% no volume de doses de 
serem comercializadas em 2017

Apesar das reviravoltas na pecuária em 
2017, o mercado de genética bovina fechou 
com um crescimento de 3,5% no volume de 
doses de sêmen comercializadas. De acordo 
com a Asbia (Associação Brasileira de Insemi-
nação Artificial) , foram vendidas 12.134.438 
doses contra 11.721.722, em 2016. Para o 
presidente da Asbia, Sérgio Saud, o resulta-
do é animador:  “Tivemos dois cenários bem 
distintos em 2017, com um primeiro semestre 
muito bom para as raças leiteiras e um se-
gundo semestre de forte recuperação para as 
raças de corte. Isso garantiu um crescimento 
anual nos dois segmentos, sendo de 9,8% no 
leite e 0,6% no corte, chegando a 3,5% no 
geral”.

Os dados Index ASBIA 2017, relatório 
anual que a entidade acaba de divulgar e que 
traz informações sobre as vendas internas e a 
exportação e importação de sêmen das raças 
bovinas de corte e de leite. As exportações 
também fecharam em alta, com 15,4% de 
elevação no geral, chegando a 341.986 doses 
exportadas. O melhor desempenho ocorreu 
na pecuária de corte, que terminou o ano 
com 60% de aumento nas exportações. Pa-

ASBIA

íses como Paraguai e Bolívia estão entre os 
maiores compradores da genética brasileira 
em 2017. Já na pecuária leiteira o movimen-
to foi inverso, com as exportações abaixo do 
ano anterior e as importações ampliadas em 
decorrência dos investimentos maiores feitos 
pelo produtor no primeiro semestre.

A recuperação do preço da arroba no 
segundo semestre permitiu aos produtores 
rurais a retomada dos investimentos em ge-
nética. Com isso, a queda de 3,4% registrada 
no primeiro semestre foi revertida. As raças 
de corte venderam juntas 8.071.287 doses de 
sêmen, lideradas pelas raças Nelore e Angus. 
Entre os estados que mais utilizaram a Inse-
minação Artificial (IA) no rebanho de corte, 
estão Paraná e Mato Grosso do Sul.

Na pecuária leiteira, as doses de sêmen 

vendidas chegaram a 4.063.151, com as raças 
Holandesa, Jersey e Girolando entre as mais 
procuradas. Rio Grande do Sul e Paraná foram 
os estados que mais inseminaram vacas lei-
teiras em 2017. “Apesar dos preços do leite 
em queda, o mercado de sêmen apresentou 
um bom crescimento e isso sinaliza que o pro-
dutor está apostando no melhoramento gené-
tico para atender à demanda futura por leite. 
O consumo de leite e de lácteos deve crescer 
nos próximos anos, mas se o produtor não 
ampliar agora o número de vacas insemina-
das, não conseguirá atender a esse mercado 
em 2019 e 2020”, explica o presidente.

Sobre a expectativa para 2018, Saud acre-
dita que o cenário verificado em 2017 seja um 
importante sinalizador de que este será mais 
um ano de crescimento nas vendas de sêmen.
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Foram comercializadas 12.134.438 doses de sêmen bovino em 2017, um aumento de 3,5%

A Forquímica está há mais de 27 anos no mercado de fertilizantes
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Planti Center chega  a
30 anos de mercado

A indústria de plantadeiras 
100% paranaense iniciou 
suas atividades em 1988 
fabricando kits adaptadores 
para plantio direto. Hoje, com 
400 funcionários, exporta seus 
produtos para mais de 30 países 
na América Latina, África e Ásia

2018 é um ano especial para a indústria 
de plantadeiras paranaense Planti Center. 
Empresa 100% paranaense, se destaca por 
ser pioneira na linha de plantadeiras adap-
tadas para o plantio direto. Fundada pelo en-
genheiro mecânico Benjamim Dalla Rosa, a 
empresa surgiu a partir de uma necessidade 
dos produtores rurais na época, que compra-
vam plantadeiras sem as linhas. “Na época, 
o plantio direto estava iniciando no Paraná 
e as plantadeiras não vinham preparadas 
para esse novo sistema de plantio. Eu tinha 
acabado de chegar no Paraná, vindo do Rio 
Grande do Sul, de onde eu tinha me desli-
gado de uma grande fábrica de implementos 
na qual trabalhei muitos anos. Em contato 
com os agricultores, vi essa necessidade e 

PLANTADEIRAS

O fundador da Planti Center, Benjamin Dalla Rosa (no centro, de chapéu) ainda mantém um contato 
direto com os clientes da empresa, fazendo questão de recepcioná-los em feiras e eventos

resolvi criar um kit adaptador que podia ser 
instalado em qualquer plantadeira”, conta 
o fundador da empresa. “O pessoal estava 
começando a plantar milho safrinha, mas o 
solo argiloso e compactado não permitia a 
penetração no solo. O meu kit ficou famoso 
e todos começaram a fazer encomendas. Em 
1994 criamos a plantadeira de mandioca e, 
em 1998, a primeira plantadeira de grãos. 

Dos nossos 30 anos, 20 deles são fabricando 
plantadeiras, hoje com modelos de 3 a 45 li-
nhas”, se orgulha Benjamim.

Do alto dos seus 67 anos, sendo 50 deles 
na indústria de máquinas agrícolas, o pio-
neiro se orgulha de ter em todos os produtos 
da empresa um toque pessoal de cada um de 
seus clientes.  “Nesse mercado competiti-
vo, onde disputamos espaços com grandes 

A empresa paranaense marca presente em todas as grandes feiras do agronegócio nacional, como Show Rural Coopavel

multinacionais, a Planti Center está firme 
pelo fato de ser uma empresa inovadora e 
de sempre ter ouvido e de estar atenta aos 
detalhes sugeridos pelos próprios produto-
res rurais”, afirma o pioneiro. Segundo ele, 
muitas máquinas e recursos dos produtos da 
empresa existem devido a sugestões e ideias 
de produtos rurais. “Desde nossa fundação, 
sempre tivemos o produtor rural como um 
auxiliar no desenvolvimento dos nossos pro-
dutos, que com o tempo foram modificados 
e adaptados conforme a necessidade de cada 
cliente. O produtor rural ajudou e continua 
a ajudar no desenvolvimento de nossas má-
quinas. Podemos dizer que temos máquinas 
personalizadas, com acessórios e opcionais 
que variam de acordo com cada região e tipo 
de solo, seja ele argiloso ou arenoso”, afirma Equipe de representantes da Planti Center: presentes em todo o Brasil

Ouvir as necessidades do produtor sempre foi o foco
Antônio Mantena é o supervisor de 

vendas da Planti Center e está há 21 anos 
trabalhando na empresa. Entrou no início 
de 1997 e já conhecia a empresa pelos seus 
trabalhos com o kit de adaptação das plan-
tadeiras e pelas plantadeiras de mandioca. 
Antônio se orgulha de ter sido o incentiva-
dor para que a empresa iniciasse a fabrica-
ção de plantadeiras. “Na época falei para o 
sr. Benjamim que era uma necessidade do 
mercado. Ele relutou pois não tinha espaço 
na fábrica. Daí em 1997, ele me chamou 
para irmos à Agrishow, feira realizada 
em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, 
para vermos o que o mercado precisava”. 
Ao chegar na feira, viram que o mercado 
precisava de uma máquina pequena, pois a 
concorrência só oferecia máquinas maio-
res, pesadas para os tratores da época, que 
eram de 75cv. “Eram máquinas pesadas, 
que obrigavam o agricultor a sempre  ti-
rar uma linha para poder trabalhar”, conta 
Antônio. “O sr. Benjamim então fez um 
projeto de uma plantadeira de 7 linhas e 
lançamos o produto no início de 1999. Foi 
um sucesso. No ano de 2001, lançamos o 
modelo com caixa de polietileno, que conso-
lidou mais ainda a empresa. Hoje estamos 
aqui, trabalhando e sempre ajudando na 
empresa”, se orgulha.

Odair Henriques Banhos é um dos 
agricultores que deram grande contribui-
ção ao desenvolvimento das plantadeiras 
da Planti Center. Possui propriedade rural 
em  Terra Boa/PR, onde planta soja e mi-
lho. É cliente da empresa  desde o tempo do 
kit adaptador. “Fui o primeiro comprador 
de kit para  plantadeira. O sr. Benjamimm 

foi lá na roça, se apresentou e mostrou o kit. 
Compramos e começamos a usar. Com o tem-
po, ficamos amigos”, afirma. Odair se orgulha 
de ter contribuído para o desenvolvimento dos 
produtos da Planti Center. Ele conta que um 
dia o sr. Benjamim falou que estava pensando 
em fabricar plantadeiras. “Falei para ele: desde 
que faça coisa bem feita, não tem porque não 
fazer! Daí, ele começou a levar as plantadeiras 

“Fico orgulhoso de ter 
dado minha contribuição 
para que a Planti Center 
se tornasse essa grande 
empresa que é hoje.”ODAIR HENRIQUES BANHOS

Um dos primeiros clientes Planti Center

para testar na minha propriedade”, conta. 
E Benjamim, ao longo da sua experiência, 
sabia que o campo de testes era fundamen-
tal para o desenvolvimento dos novos pro-
dutos, pois além de serem projetados na 
teoria, precisavam passar pelo teste práti-
co. “Ajudamos a melhorar o câmbio de se-
mentes, o câmbio de adubos, o marcador... 
Um dia, Benjamim falou que não ia colocar 
marcador. Eu disse para ele: não precisa 
nem trazer então! Pois como a gente vai 
plantar a noite? Então, ele fez o marcador 
hidráulico, mas sem grade de compensa-
ção...  Voltaram à fábrica em Maringá, 
fizeram a alteração e trouxeram novamente 
para testarmos. Lembro também que o ca-
note do sulcador era de lata e tinha uma 
inclinação de 30 graus, que era a mesma 
da curva de nível... Então, quando a gente 
colocava a plantadeira na curva de nível, a 
inclinação se anulava e o adubo parava no 
meio da mangueira... São detalhes como 
esses que às vezes passam despercebidos 
no projeto, mas não na prática... Então, 
fico orgulhoso de ter dado minha pequena 
contribuição para que a Planti Center se 
tornasse essa grande empresa que é hoje”, 
se orgulha.

Hoje, o produtor utiliza uma planta-
deira de 9 linhas. “Eu queria uma de 15 
linhas, mas não passa nas pontes. Agora, 
fico sabendo que a Planti Center já tem um 
sistema para juntar duas plantadeiras de 7 
linhas. Fico feliz em ver que esse conta-
to da empresa com seu consumidor final 
muitas vezes faz com que ela detecte nos-
sas necessidades e se antecipe em propor 
soluções para o nosso dia a dia”, finaliza.
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Benjamim Dalla Rosa e o filho 
Vinicius Dalla Rosa: duas gerações de 
empreendedores 

A plataforma para colheita de milho Maestra foi  lançada durante o Show Rural Coopavel 2018

A sede da Planti Center está localizada em Marialva, região Norte do Paraná

O cabeçalho Tandem, que une duas plantadeiras de 7 a 21 linhas é outra novidade para 2018

Benjamim. 
Hoje a Planti Center exporta para mais 

de 30 países na América Latina,  África e 
Ásia e tem uma participação muito grande 
no mercado com suas plantadeiras de grãos 
e plantadeiras de ramas de mandioca. “Te-
mos orgulho de sermos paranaenses e 100% 
nacional. Participamos do mercado mundial 
ao lado de grandes multinacionais graças à 
tecnologia e inovação dos nossos produtos”, 
afirma Vinícius Dalla Rosa, diretor comer-
cial da empresa. E o grande diferencial da 
empresa é a agilidade no desenvolvimento e 
lançamento de novos produtos.  Em poucos 
meses podemos lançar um novo produto, en-
quanto que uma multinacional demora de 2 a 
5 anos para adaptar equipamentos e colocá-
-los no mercado. Isso também graças ao par-
que fabril moderno, hoje com 40 mil metros 
quadrados de área construída, com equipa-
mentos de última geração, como máquinas 
de corte a laser, além sistema de gestão ERP. 
A empresa gera 400 empregos diretos e atua 
em todos os Estados do Brasil.

LANÇAMENTOS EM 2018
Como faz em todos os anos, a Planti Cen-

ter trouxe novos lançamentos para o Show 
Rural 2018. Segundo Vinicius Dalla Rosa, a 
grande novidade foi a plataforma para colhei-
ta de milho modelo Maestra. “É o primeiro 
produto fora da linha de plantadeiras, pois 
vemos um grande potencial nesse nicho de 
mercado nas regiões Sul e Centro Oeste do 
Brasil.

Vinicius também destaca a linha com-
pleta e os diversos modelos de plantadeiras 
de grãos, onde a Planti Center sempre está 
inovando e buscando agregar novas tecnlo-
gias às suas máquinas, com destaque para  
agricultura de precisão embarcada, novos 
modelos auto-transportáveis com sistema de 
controle de abertura e fechamento por wi-fi 

App faz planejamento
forrageiro no celular
Embrapa apresentou durante 
a Expocotrijal uma ferramenta 
que substitui a necessidade 
de utilização de planilhas 
eletrônicas ou cálculos manuais

A Embrapa e a Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel) lançaram na Expocotrijal, em 
Não-me-toque (RS) o aplicativo Pastejando, 
tecnologia que facilitará a vida do produtor na 
realização do planejamento forrageiro da pro-
priedade, etapa determinante para o sucesso 
no desenvolvimento de um rebanho, seja de 
corte ou de leite. A ferramenta, disponível para 
uso em celulares Android, substitui a neces-
sidade de utilização das planilhas eletrônicas 
ou cálculos manuais, aumentando a eficiência 
na gestão de recursos forrageiros e, com isso, 
diminuindo risco de perda da produção.

O planejamento forrageiro é feito para que 
o produtor possa ter oferta de forrageiras aos 
seus animais ao longo de todo o ano. Ele faz 

PASTEJANDO

a projeção das variações do estoque de pasta-
gens, com base nos fluxos de entrada e saída. 
São calculados os valores reais da massa de 
forragem, acúmulo, desaparecimento, cresci-
mento, consumo e também perdas. Com isso, 
é possível o produtor ter a real noção de como 
fará a distribuição de forrageiras nas estações 
do ano. Trata-se de uma ferramenta valiosa 
para os sistemas de integração lavoura-pecu-
ária-floresta.

O analista de transferência de tecnologia 
da Embrapa Clima Temperado, Sergio Elmar 
Bender, explica que o aplicativo faz os cálculos 
automaticamente para o usuário, sendo ne-
cessários apenas o registro de informações e 
o acompanhamento mês a mês. “A ferramenta 
realiza os cálculos baseada no peso dos animais 
e na área de produção de pastagens. Por isso, é 
muito importante o cadastramento correto dos 
dados, pois o aplicativo indicará o alcance de 
sucesso ou insucesso da produção e do desen-
volvimento do rebanho. O Pastejando irá prever 
possíveis dificuldades, o que permitirá anteci-
par soluções”, detalha.

TECNOLOGIA 
O planejamento forrageiro identifica quais 

as opções de plantas forrageiras são mais inte-
ressantes para o sistema de produção, e quais 
as opções técnicas de manejo mais adequadas 
ao seu emprego. É feito de uma sequência de 
avaliações das diferentes alternativas de culti-
vares e suas formas de utilização, até se che-
gar a uma combinação tida como a ideal para 
o sistema de produção da propriedade. É uma 
antecipação de ações na dinâmica do rebanho e 
na disponibilidade de oferta de alimento, dimi-
nuindo riscos, otimizando recursos, evitando o 
caos na criação de bovinos e a instalação dos 
chamados “vazios forrageiros”.

Uma das alternativas para evitar isso 
e diminuir os vazios forrageiros é fazer uso 
de pastagens perenes e silagem. “Depois de 
fazer o planejamento forrageiro, o aplicativo 
Pastejando mostrará eventuais faltas e, com 
essa informação, o produtor poderá fazer uso 
de silagem. Para isso, uma opção é o capim 
elefante BRS Capiaçu”, indica o analista da 
Embrapa.

SOLICITE O SEU!
(45) 9911-7993

direto da cabine do trator. “O produtor baixa 
um aplicativo no Google Play direto no celu-
lar e, em menos de um minuto, abre ou fecha 
a máquina para transporte.”

Na sua linha completa de plantadeiras 
articuladas, a Planti Center oferece soluções 

para grandes e pequenas propriedades com 
curvas de nível e áreas irregulares, além das 
plantadeiras de mandioca e semeadeiras para 
trigo. Outra novidade é o cabeçalho Tandem, 
que é um sistema que une duas plantadeiras 
de 7 a 21 linhas.
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Audiência pública 
debateu agroquímicos

O uso correto de agroquímico no Paraná 
esteve em debate por políticos e especialis-
tas e representantes de entidades públicas 
e privadas em audiência pública, no dia 27 
de fevereiro, na Assembleia Legislativa do 
Paraná, em Curitiba. Na ocasião, a discus-
são caminhou para a necessidade de refor-
çar a capacitação e a assistência técnica no 
campo, principalmente junto aos pequenos 
produtores, além da maior fiscalização na 
comercialização e aplicação dos produtos.

O engenheiro agrônomo e consultor da 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Especialistas são unânimes em 
afirmar a necessidade de reforçar 
a educação, assistência técnica e 
fiscalização no campo

Organização das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar), Guilherme Guimarães, utilizou o 
exemplo de países como Japão e Holanda, 
grandes consumidores de defensivos no 
mundo, para comprovar que o uso correto é 
o caminho para evitar problemas no próprio 
meio rural, ao meio ambiente e nas cidades 
próximas as lavouras. “O tripé capacitação, 
assistência técnica e fiscalização sustenta 
a boa aplicação. Essa é a base para o uso 
correto sem deriva [quando o produto pas-
sa para outra área]. Está aí a Holanda e o 
Japão para provarem. Por lá, a distância de 
aplicação é de apenas dois metros [de áreas 
urbanas]. Aqui, querem implantar 100 me-
tros”, apontou.

Atualmente, no Brasil, existem cerca de 
1 milhão de pulverizadores, que precisam ser 
manuseados de formas corretas. “Se a apli-

cação for feita com equipamentos regulados 
periodicamente e conforme exige a lei, não 
existe risco de deriva, de o produto sair para 
outras propriedades e/ou para cidades”, ga-
rante o coordenador do programa de fiscali-
zação da Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), João Miguel Tosato. “Pre-
cisamos ensinar aos produtores como seguir 
as boas práticas agrícolas, pois quando bem 
orientado, o agricultor cumpre as normas 
com rigor”, complementa José Otávio Men-
ten, professor da Universidade de São Paulo 
(Usp), secretário de defesa do Meio Ambien-
te do município paulista de Piracicaba e con-
sultor da FAEP.

Uma eventual restrição ao uso de agro-
químicos, além das leis já existentes, poderia 
inviabilizar a produção de alimentos em par-
te significativa das pequenas propriedades 

Para os agricultores do Oeste do Paraná, esta é uma das safras mais difíceis dos últimos anos

do Paraná. “O não uso de tecnologias, como 
os defensivos que são desenvolvidos com 
muita ciência a partir de estudos rigorosos 
agronômicos, ambientais e toxicológicos, 
irá derrubar em até 50% a produtividade. 
Isso será um desastre social e econômico, 
pois irá gerar queda na renda, desemprego e 
pobreza”, destaca Menten. “Os produtos dis-
poníveis no mercado, registrados pelo Mapa 
[Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento] são de boa qualidade. Se existem 
problemas colaterais, está no seu uso. Volta-
mos para a necessidade do bom preparo dos 
produtores”, afirmou. 

Neste sentido, o Senar-PR está contri-
buindo diretamente para capacitação dos 
agricultores. O curso ‘Aplicação de agrotó-
xico’, que faz parte do catálogo da entidade, 
é o mais procurado há anos. “Isto é reflexo 
da nossa constante preocupação com o bem-
-estar e segurança dos produtores e trabalha-
dores rurais, além da conservação do meio 
ambiente e cuidado com a sociedade”, diz o 
presidente da Faep, Ágide Meneguette.

Ainda, o consultor da Ocepar lembra que 
parte dos alimentos é produzida em pequenas 
propriedades. “Além dos produtores, os con-
sumidores também serão punidos. Se tiver 
restrição, população irá sofrer no bolso”.

O fato de o Brasil ser um país com clima 
tropical potencializa a ocorrências de pragas 
e doenças no campo. A ferrugem asiática, que 
ataca principalmente as lavouras de soja, não 
está presente em grandes produtores mun-
diais de oleaginosa, como Estados Unidos e 
China.

“As pragas agrícolas impedem que bons 
materiais vegetais produzam até 40% menos 

O uso correto de agroquímicos e o reforço da capacitação e a assistência técnica no campo foi o tema de sessão da Assembleia Legislativa do Paraná

A Sesa (Secretaria Estadual da Saúde 
do Paraná) realizou, nos dias 21 e 22 de 
março em Cascavel, a 1ª Oficina Macror-
regional para a implantação do Plano de 
Vigilância e Atenção à Saúde de Populações 
Expostas aos Agrotóxicos do Estado do Pa-
raná 2017-2019. 

O evento contou com 473 participan-
tes, sendo 393 profissionais de saúde dos 
95 municípios que compõe a Macrorregio-
nal Oeste. Destes, 170 são profissionais 
da atenção primária, equipes de saúde da 
família, atenção especializada e urgência e 
emergência. Também estiveram presentes 
representantes da Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento, Emater, 
Adapar, universidades, produtores, agri-
cultores, diretores do Sindicato Rural de 
Cascavel e de outros sindicatos da região, 
apoiadores do Conselho de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde (Cosems) e membros do 
controle social.

As oficinas estão sendo realizadas nas 
quatro macrorregionais do Estado até maio 
deste ano, como uma das ações iniciais 
previstas no Plano. “Essas oficinas são es-
senciais para contextualizar principalmente 
os profissionais da atenção primária sobre 
os impactos dos agrotóxicos na saúde hu-

mana, demonstrados em diversos estudos 
acadêmicos e científicos”, disse o diretor 
do Centro Estadual de Vigilância Sanitária, 
Paulo Costa Santana.

Segundo Santana, é a oportunidade 
para apresentar as ações estratégicas pre-
vistas no Plano que serão executadas ao 
longo dos dois próximos anos, que inclui, 
dentre elas, a implantação de uma linha 
guia no cuidado dos pacientes expostos aos 
agrotóxicos, ação pioneira no país.

O Estado pretende diminuir esses nú-
meros com ações integradas de assistência 
e vigilância em saúde, em parceria com os 
órgãos de agricultura meio ambiente, uni-
versidades, ministério público, controle 
social da saúde e da sociedade civil organi-
zada, comentou o diretor. 

PLANO 
 O Plano Estadual de Vigilância e Aten-

ção à Saúde de Populações Expostas aos 
Agrotóxicos tem o objetivo de prevenir in-
toxicações agudas e crônicas e minimizar 
os efeitos danosos à saúde decorrentes da 
exposição aos agrotóxicos de uso agrícola 
e de uso urbano no estado do Paraná. As 
ações estratégicas serão executadas nos 
399 municípios do Estado. 

Sesa promoveu evento em Cascavel

que seu potencial. Nos últimos anos evoluí-
mos muito na área de tecnologia, tanto que 
o aumento da produção é em decorrência do 

aumento da produtividade. Precisamos recor-
rer a essa tecnologia, a partir do uso correto”, 
garante Menten.

Torne a sua propriedade rural 
aut�u�ciente em energia elétrica!

A Master Solar Energy é uma empresa pioneira no setor, 
com um portfólio de mais de 90 projetos instalados.  
Fazemos o dimensionamento, elaboração e instalação de 
projetos de energia solar fotovoltaica nos mais diversos 
portes tanto na área rural, como industrial e residencial.

• Economia com redução Imediata no valor da fatura de energia

• Zero Reajuste tarifário pelos próximos 25 anos

• Instalação Rápida

• Valorização da propriedade Rural

• Sustentabilidade

BENEFÍCIOS DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA SOLAR

Av. Tancredo Neves, 824 
Centro - Cascavel PRwww.mastersolar.com.br (45) 99971-1910 / 3035-5030 / 3035 5053

Condições

especiais para

associados do

Sindicato Rural

de Cascavel!
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mentos religiosos e na vontade do acolhido em 
vencer o problema. Já existiram acompanha-
mentos psicológicos por um profissional, mas 
eles precisam ser voluntários pois a entidade 
não tem como pagar por eles. “Muitos chegam 
aqui quase morrendo e precisamos encami-
nhá-los à UPA (Unidade de Pronto-Atendi-
mento). Nessas horas alguns recebem ajuda 
das famílias, mas muitos não tem ninguém e 
outros a família abandonou. Cabe a nós levar. 
É uma sensação muito boa ver a recuperação 
deles”, contou Nerilde. 

De acordo com ela, em média eles per-
manecem na clínica de 4 meses a um ano. 
Porém, alguns estão há anos morando porque 
não tem para onde ir e, quando retornam à 
cidade, acabam tendo recaídas. 

ESTRUTURA E AJUDA
Com muito apoio da comunidade, esforço 

do casal de fundadores e dos próprios resi-
dentes da Tenda, a estrutura foi crescendo. A 
primeira obra foi a gruta. “Os primeiros aten-
didos ajudaram na construção da gruta. Aqui 
era o local onde eles vinham refletir, rezar e 
vencer a doença”, disse Luiz.  Hoje são duas 
casas, um salão de festas e uma capela. A 
capacidade total de atendimento é de 13, 14 
pessoas. Durante a visita da Sindirural, 15 
estavam instalados. 

A entidade depende exclusivamente de 
doações para sobreviver. O que não é doado 
é custeado pelos Marmentini. No começo de 
março um almoço foi organizado no salão de 
festas. Mais de cem pessoas compareceram e 
aproximadamente R$ 2 mil foram arrecada-
dos.  Para ajudar, entre em contato via What-
sApp (não há sinal de telefone) com Luiz pelo 
número: (45) 98802-8972. 

Uma chácara que 
cultiva a esperança
Em uma propriedade rural de 
Cascavel, casal acolhe e oferece 
gratuitamente tratamento 
a dependentes químicos e 
dependentes de álcool

O casal de produtores rurais Luiz e Neril-
de Marmentini tem uma missão muito além 
da atividade agropecuária: a de recuperar 
dependentes químicos e alcoolistas. Há 15 
anos eles fundaram a “Tenda Nossa Senhora 
da Santa Cruz”, espaço destinado ao acolhi-
mento e tratamento das vítimas das doenças 
em Cascavel. 

A propriedade deles está localizada pró-
xima a estação ferroviária da Cotriguaçu, 
atrás do Parque Industrial Citvel I. A ativida-
de principal é a avicultura, com dois aviários 
grandes integrados à BRF. 

A história de amor ao próximo de devoção 
religiosa do casal começou há muitos anos, no 
Rio Grande do Sul. O jovem Luiz apresentava 
um problema muito sério na perna e nenhum 
médico encontrava uma solução ou tratamen-

to. O casal, ainda namorados na época, busca-
va de todas as formas uma saída para a situ-
ação preocupante do rapaz. “Decidimos então 
recorrer à Nossa Senhora da Santa Cruz. 
Depois de algumas consultas encontramos 
um médico que descobriu o problema e depois 
de um longo tratamento e muito tempo com a 
perna paralisada, ele ficou bom. Desde então 

começamos a procurar algo para agradecer”, 
explicou Nerilde. 

A ideia surgiu há 15 anos, quando o casal 
já morava no sítio em Cascavel e decidiu aco-
lher dois dependentes químicos em sua casa. 
Com muito trabalho o atendimento melhorou, 
eles passaram a ter um local próprio. O servi-
ço prestado é gratuito e consiste em ensina-

DEPENDÊNCIA QUÍMICA

O acolhimento é gratuito e consiste em ensinamentos religiosos e na vontade de se livrar da 
dependência química

Idulino Martendal Filho está há três anos 
recuperado. Ele chegou por volta de janeiro de 
2014 à Tenda. “Estava completamente desa-
creditado e era morador de rua. Fui acolhido 
com muito carinho e dedicação por esse casal 
que faz um trabalho brilhante”, disse. No local 
ele foi apresentado aos ensinamentos religio-
sos do catolicismo. Aprendeu valores como 
partilha, educação, humildade entre outros. 
“Tudo isso com muita oração”, disse. Segun-

Volta por cima
do Idulino, o alimento que nunca podemos 
deixar de consumir é a palavra de Deus.

“Bebia todos os dias e hoje graças à 
Deus e aos fundadores daqui estou mui-
to bem. Estou trabalhando até hoje aqui, 
registrado há três. Tudo que eu preciso eu 
tenho aqui. Ficamos felizes que existam 
seres humanos iluminados que ajudam na 
recuperação de pessoas que, perante à so-
ciedade, estão mortas”, agradeceu. Nerilde e 
Luiz ressaltaram que Idulino é um excelente 
funcionário e pedem que as pessoas deem 
oportunidades a ex-usuários. Muitos recaem 
porque não ganham uma nova chance. 

Os produtores rurais Luiz e Nerilde Marmentini tem uma missão muito especial: salvar vidas

O local vive de doações e renda de promoções

O local tem capacidade de atendimento de até 15 pessoas
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STF resolve impasses 
do Código Florestal
O STF (Supremo Tribunal 
Federal) garantiu a segurança 
jurídica dos produtores rurais 
brasileiros em relação ao Código 
Florestal

O STF (Supremo Tribunal Federal) garan-
tiu a segurança jurídica dos produtores rurais 
brasileiros. Em decisão tomada em relação às 
ações que questionavam dispositivos do Códi-
go Florestal (Lei 12.651/2102) , no dia 28 de 
fevereiro, os ministros mantiveram a não pu-
nição concedida a donos de terra que estavam 
em desacordo com os 20% de reserva legal 
até 22 de julho de 2008. O julgamento estava 
empatado e foi definido pelo voto do ministro 
Celso de Mello.

A decisão manteve pontos considerados 
essenciais para garantir a segurança jurídi-
ca e os avanços ambientais que vêm aconte-
cendo no País desde a implantação do Código 
Florestal, em 2012. A CNA (Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil) teve parti-
cipação decisiva na defesa dos interesses do 
setor durante o julgamento. A entidade apre-
sentou estudos jurídicos para os ministros do 
STF, participou de audiência pública e acom-
panhou todas as sessões sobre o tema.  

Para o presidente da CNA, João Martins, 
o STF demonstrou bom senso ao decidir pela 
ampla constitucionalidade do Código Flores-
tal, pois uma decisão contrária poderia in-
viabilizar a permanência de mais de quatro 
milhões de produtores na atividade.  

“Boa parte da produção de alimentos 
vem dos pequenos produtores, que seriam os 
maiores prejudicados com qualquer mudança 
na lei. Hoje, com certeza, aqueles que mais 
necessitam desse amparo do Código Florestal 
vão dormir tranquilos”, afirmou João Martins.
Vale lembrar que os produtores que não es-
tiverem com o mínimo de 20% entre reserva 
legal e área de preservação permanente preci-
sam se regularizar. 

Agora uma série de questões relacionadas 
a autuações ambientais, embargos de áreas 
de produção e de consolidação de áreas de 
produção ficam superadas, pois a posição da 
Suprema Corte tem efeito vinculante. Todos 

LEGISLAÇÃO

Voto do ministro Celso de Mello desempatou o julgamento a favor dos produtores rurais

os órgãos de administração pública, do poder 
judiciário vão ter que seguir o precedente do 
Supremo Tribunal Federal.

Entenderam que o Código Florestal não 
concede anistia ampla: Celso de Mello, Rosa 
Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Alexan-
dre Moraes e Cármen Lúcia (presidente da 
Corte). Votaram contra a anistia: Luiz Fux, 
Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Marco 
Aurélio e Ricardo Lewandowski.

A DISCUSSÃO
Um dos pontos mais discutidos sobre 

a lei foi a questão da “anistia” conferida aos 
proprietários que aderirem ao PRA (Programa 
de Regularização Ambiental). Segundo a lei, 
quem adere a programa não fica sujeito a san-
ções referentes a infrações cometidas antes 
do marco temporal de 22 de junho de 2008. O 
entendimento da Corte foi de que o caso não 
configura anistia, uma vez que os proprietá-
rios continuam sujeitos a punição na hipótese 
de descumprimento dos ajustes firmados nos 
termos de compromisso. A regra prevista na 
norma teria, na verdade, a finalidade de esti-

mular a recuperação de áreas degradadas. O 
ponto recebeu interpretação conforme do STF 
a fim de afastar o risco de prescrição ou de-
cadência da punibilidade no decurso do termo 
de compromisso assumido pelo proprietário.

Houve ainda a declaração de inconstitu-
cionalidade de dispositivos relativos ao entor-
no de nascentes e olhos d’água intermitentes. 
Foi atribuída interpretação conforme a Cons-
tituição Federal à norma para que essas áreas 
sejam consideradas de proteção permanente e 
de preservação ambiental.

Outro ponto abordado pelo STF foi com re-
lação à intervenção excepcional em Áreas de 
Preservação Permanente. Nesse caso, foram 
reduzidas as hipóteses de intervenção previs-
tas na lei. Ficou determinado que a interven-
ção por interesse social ou utilidade pública 
fica condicionado à inexistência de alternativa 
técnica ou locacional à atividade proposta. Foi 
reduzindo também o rol de casos de utilidade 
pública previstos, de forma a excluir a hipó-
tese de obras voltadas à gestão de resíduos e 
vinculadas à realização de competições espor-
tivas.

Show Pecuário vai 
ter a sua 4ª edição

EVENTO

O Show Pecuário já está consolidada como um dos principais eventos do setor no Paraná

Sindicato Rural de Cascavel 
e Sociedade Rural do Oeste 
definiram data de mais uma 
edição do evento que mostra todo 
a força da pecuária da região

Marcado para o período de 25 a 29 de ju-
lho de 2018, no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid, em Cascavel, o 4º Show Pecuário 
já está com os estandes à venda. O evento é 
promovido pelo Sindicato Rural de Cascavel e 
pela Sociedade Rural do Oeste (SRO).

O Show Pecuário foi criado com o objetivo 
de ser um grande disseminador de tecnologia, 
informação e de novos negócios aos pecuaris-
tas da região Oeste do Paraná. Além da feira, 

No ano passado, a feira teve aproxi-
madamente R$ 15 milhões em prospec-
ções, comercialização de máquinas e de 
animais. Nos quatros dias, cerca de 5 
mil pessoas marcaram presença na feira.  
Durante o evento, os visitantes tiveram 
acesso às novidades de mais de 80 expo-
sitores, 20 palestras técnicas e diversos 
encontros paralelos.

Balanço
mentos e do balcão permanente de negócios. 
Palestras, workshops e reuniões também 
serão realizadas ao longo dos quatro dias da 
feira. 

Na edição de 2018 estão planejadas algu-
mas novidades. “Faremos uma versão mais 
enxuta em 2018. Com menos palestras, mas 
com mais tempo entre elas para promover de-
bates, interações e um maior aproveitamento 
dos conteúdos. Algumas eram feitas no mes-
mo horário e em locais diferentes, o que im-
possibilitava a presença de muitos”, comentou 
o diretor do sindicato e um dos organizadores 
do evento, Paulo Vallini. 

Os interessados na aquisição de estandes 
podem ligar com a Deborah no Sindicato Rural 
pelo número (45) 3225-3437 ou com a An-
dreia, da Sociedade Rural, pelo telefone: (45) 
3228-2526.

dos expositores da indústria, do comércio e da 
prestação de serviços, o Show Pecuário 2018 
vai reunir bovinos de leite e corte, ovinos e 
equinos, que vão participar de leilões, julga-
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Emater expande a 
assistência técnica
Seguindo as linhas do Programa 
Pecuária Moderna, o objetivo 
da entidade é modernizar o 
segmento e alavancar a produção  
e aumentar a renda dos 
pecuaristas

A Pecuária de Corte regional agora terá 
uma atenção especial da Emater. Com apoio 
também do Iapar (Instituto Agronômico do 
Paraná), as instituições já estão prestando 
assistência técnica da atividade para dez 
produtores da mesorregião de Cascavel. Na 
Emater, o responsável pela condução é o 
zootecnista Endrigo Antônio de Carvalho. 

A iniciativa segue as linhas do Programa 
Pecuária Moderna do Paraná, parceria públi-
co-privada liderada pela Faep (Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná) e pelo Go-
verno do Paraná com apoio de diversas en-

CORTE, OVINOS E CAPRINOS

tidades. O objetivo é modernizar o segmento 
e alavancar sua produção, produtividade e 
renda dos pecuaristas focando em carne de 
qualidade, uma vez que o Paraná, estado 
essencialmente agrícola, não terá área sufi-
ciente para se destacar como maior rebanho 
de bovinos do Brasil, mas sim como carne de 
melhor qualidade. 

Segundo Endrigo, os trabalhos consis-
tem no acompanhamento destas proprie-
dades nas seguintes etapas: realização de 
diagnóstico da propriedade; apresentação, 
implantação e acompanhamento de tecnolo-
gias que sanam ou amenizam os gargalos de 
produção e coleta de resultados. Uma delas é 
em São Salvador, na Linha Scanagatta. Per-
tencente a Ernesto Dall’Agnol, o sítio Paraíso 
possui 53 hectares de área total, com 30 de 
pasto. 

O trabalho se iniciou com a aquisição de 
alguns exemplares da raça Purunã e com o 
melhoramento da pastagem, substituindo 
pastagens nativas e degradadas por pasta-

gens como o aruana. O rebanho atualmente 
conta com dois touros e 56 fêmeas. “Como 
a propriedade não é muito grande, optou-se 
pela genética como estratégia comercial. Va-
mos fazer um trabalho de melhoria e depois 
vender genética, pois assim teremos valor 
agregado ao produto”, explicou Endrigo. Para 
aumentar o plantel, está sendo usando IATF 
(Inseminação Artificial em Tempo Fixo) com 
repasse com touros e, mais recentemente, 
adotou-se a técnica de transferência de em-
brião. 

“Nosso objetivo é dar todo esse suporte 
aos pecuaristas de corte da nossa região. 
Antes a Emater desenvolvia seus trabalhos 
principalmente a pequenos produtores com 
pouca atuação de extensão rural nesse ramo. 
Agora estamos atendendo este público, sen-
do que as propriedades devem possuir ao 
menos 50 hectares de pasto”. 

Endrigo também comentou sobre outra 
propriedade que assessora, agora em Lindo-
este, a Cabanha Boitatá do criador Antonio 

Melhoramento das pastagens e melhoria da genética é a base do trabalho

Através de visitas nas propriedades rurais, o técnico analisa e define as ações a serem aplicadas

Celso de Oliveira Figueiredo. O trabalho no-
vamente iniciou com o diagnóstico da pro-
priedade concomitante a ações imediatas, 
como correção de solo e adubações e recu-
peração e implantação de pastagens, com 
resultados bem interessantes. 

OVINOS E CAPRINOS
A Emater de Cascavel, em parceria com 

o Sindicato Rural de Cascavel, a C-Victa e 
a Associação dos Criadores de Ovinos e Ca-
prinos do Oeste do Paraná, está reiniciando 
os trabalhos com ovinocultores do município 
de Cascavel. De acordo com Endrigo, en-
tre os objetivos do trabalho está o apoio na 
organização da cadeia produtiva de ovinos 
da região e assistência técnica. O trabalho 
ocorrerá por meio de organização de grupos 
de produtores que já possuam animais ou 
pretendem ingressar na atividade. Este gru-
po já existe (também dez) e está recebendo 
apoio para implantar melhorias nos siste-
mas de produção, visando renda, qualidade 
de vida e sustentabilidade ambiental. “Estes 
mesmos produtores servirão de referência 
em tecnologias de produção para outros pro-
dutores, onde por meio de dias de campo ou 
excursões ou visitas técnicas irão difundir 
os resultados obtidos através da adoção das 
técnicas recomendadas”, disse.

Outro ponto destacado por Endrigo é a 

reestruturação do mercado. Ainda muito 
informal e repleto de abates clandestinos, o 
segmento precisa ser reestruturado em con-
junto para que a carne de ovelha e de cabrito 
ganhe espaço e se consolide comercialmen-
te. “É uma atividade rentável, mas preci-

samos ajustar algumas coisas para que ela 
funcione bem. Para isso, vamos criar outro 
grupo com produtores, técnicos e profissio-
nais do sindicato para fazer um diagnóstico 
da cadeia. Depois disso, vamos buscar as 
soluções”, explicou. 

45 3237-1433 | 45 98421-0750
Rod. BR 163 - Km 174 - Passo do Goes - 85.826-000 - Lindoeste - Paraná

www.padraobeef.com.br
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Força Rural reforça 
segurança no campo
Unidade da Guarda Municipal 
vai atuar exclusivamente nos 
distritos de Sede Alvorada e 
Juvinópolis, com cobertura em 
Rio do Salto

O prefeito Leonaldo Paranhos e o vice-
-prefeito Jorge Lange, lançaram na manhã no 
dia 2 de fevereiro a “Força Rural”, unidade da 
Guarda Municipal que terá atuação específi-
ca nos distritos de Cascavel. Inicialmente, a 
nova unidade estará presente nos Distritos de 
Juvinópolis (com cobertura em Rio do Salto) 
e Sede Alvorada, com trabalho ostensivo das 
15h às 6h, diariamente. Junto com o lança-
mento da Força Rural, o prefeito Paranhos deu 
início à entrega do porte de armas à Guarda 
Municipal. Primeiramente, o porte e as armas 
foram repassados aos oito guardas municipais 
que farão o patrulhamento nos distritos.

“Entendemos que chegou a hora de lançar 
esse desafio que faz parte do Plano Municipal 
de Segurança Pública. A responsabilidade da 
Segurança Pública não é do Município, mas 
não podemos ser omissos e temos que dar a 
nossa contribuição”, disse Paranhos.

Quanto à liberação do porte de arma aos 
guardas municipais, o prefeito destacou que a 
emissão do porte foi feito pela Polícia Federal 
após serem atendidos todos os requisitos exi-
gidos e necessários. “Hoje estamos inician-
do a entrega das armas e, gradativamente, 
serão entregues para os guardas que atuam 
no perímetro urbano de Cascavel”, informou 
o prefeito.

Para a entrega das armas, o prefeito 
lembrou que foram seis meses de prepara-
ção psicológica e lembrou que “com bandido 
tem que ser jogo duro e os nossos agentes 
precisam estar preparados e equipados de 
forma adequada”. A opção para liberação ini-
cial das armas para a Força Rural, explicou 
Paranhos, se deu pelo fato “das comunidades 
estarem mais distantes do auxílio da Polícia 
Militar e os nossos agentes precisam ter 
as condições necessárias para enfrentar a 
criminalidade quando necessária uma ação 
mais enérgica”.

O diretor da GM (Guarda Municipal), co-

CASCAVEL

ronel Avelino José Novakoski, fez um breve 
relato das ações da GM em seu primeiro ano 
de atuação. Segundo ele, foram 1,7 mil ocor-
rências atendidas, 25 mil visitas aos prédios 
públicos municipais, 55 veículos recupera-
dos, mais de 300 encaminhamentos à Polícia 
Civil, em sua maioria, e mais de 20 mil con-
tatos feitos com pessoas da comunidade para 

da esta semana recebi lideranças do Distrito 
de Sede Alvorada que estavam desesperadas 
porque em apenas uma noite foram oito ocor-
rências. Sabemos o esforço da Polícia Militar 
e da Polícia Civil, como também sabemos das 
suas limitações de estrutura, que agora ganha 
esse reforço importante, com a Força Rural”, 
afirmou.

Paranhos entregou as armas aos guardas municipais 

Viaturas novas e exclusivas para a área rural

prestar algum tipo de 
auxílio ou informação, 
além de 250 mil quilô-
metros percorridos em 
patrulhamento. “Tudo 
isso com o objetivo de 
gerar a sensação de 
segurança e proteção 
à população de Cas-
cavel”, completou o 
militar.

 O presidente da 
Câmara Municipal, 
vereador Gugu Bueno, 
parabenizou a ini-
ciativa do Executivo 
Municipal que começa 
atender ao apelo da co-
munidade rural. “Ain-

Assessoria fundiária
ao produtor rural
Produtores tem no Departamento 
Fundiário do Sindicato Rural o 
suporte para resolver problemas 
em documentações relacionadas 
à posse da terra

 Departamento Fundiário é um dos ser-
viços oferecidos aos produtores rurais pelo 
Sindicato Rural de Cascavel. Ele tem como 
função auxiliar e atender os produtores ru-
rais, associados ou não, em problemas e do-
cumentações relacionadas à posse da terra. 
O responsável pelo setor é o estudante de 
Agronomia Robson Martini de Meda. 

Um dos principais serviços é a declara-
ção do ITR (Imposto Territorial Rural), ge-
ralmente é feita entre os meses de agosto e 
setembro. Ela tem como função regularizar o 
produtor rural junto à Receita Federal. O não 
cumprimento do prazo pode trazer dores de 
cabeça e multas. O ITR é um tributo federal 
cobrado anualmente das propriedades rurais. 
Precisa ser pago pelo contribuinte que seja 
proprietário da terra, pelo titular do domí-
nio útil ou pelo possuidor a qualquer título 
(inclusive o usufrutuário) de imóvel rural. 
Quem não está em dia com ele pode sofrer 
multas e sanções, como a não possibilidade 
de obter financiamentos ou de realizar tran-
sações imobiliárias. 

Robson também está apto a ajudar os 
produtores a elaborar a ADA (Ato Decla-
ratório Ambiental). Que é o documento de 

SERVIÇOS SINDICATO

cadastro das áreas do imóvel rural junto ao 
Ibama e das áreas de interesse ambiental 
que o integram para fins de isenção do Im-
posto sobre a Propriedade Territorial Rural. 
Ele é um instrumento legal que possibilita 
ao proprietário rural uma redução do ITR em 
até 100%.

 Outro serviço importante feito 
pela Departamento Fundiário é a atualização 
do cadastro do CCIR (Certificado de Cadastro 
de Imóvel Rural). Ele é um documento ex-
pedido pelo Incra que comprova a regulari-
dade cadastral do imóvel rural. O certificado 
contém informações sobre o titular, a área, 
a localização, a exploração e a classificação 
fundiária do imóvel rural. Os dados são de-

claratórios e exclusivamente cadastrais, não 
legitimando direito de domínio ou posse. 
O CCIR é indispensável para legalizar em 
cartório a transferência, o arrendamento, a 
hipoteca, o desmembramento, o remembra-
mento e a partilha de qualquer imóvel rural. 
É essencial também para a concessão de 
crédito agrícola pois é exigido por bancos e 
agentes financeiros. Vale lembrar que o sin-
dicato não emite o documento, mas sim só 
atualiza o cadastro. 

Av.  Brasil,  3025 - Cascavel - PR
Fone (45) 2101-3333

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!

www.metropolitanatratores.com.br

Robson: ˜ITR, ADA, atualização do CCIR e 
o CAR são alguns dos principais serviços 
disponibilizados pelo Departamento 
Fundiário do sindicato”

Outro serviço importante sob res-
ponsabilidade do Departamento Fundi-
ário é o CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral), cujo prazo é até o dia 31 de maio. 
No sindicato são feitos os registros 
de propriedades com até 4 módulos 
fiscais, ou seja, 72 hectares. Acima 
disto, é preciso procurar um profissio-
nal especializado.   Robson alerta que o 
prazo já foi prorrogado algumas vezes 
e a tendência é que ele não seja mais. 
“Após essa data, as instituições finan-
ceiras só concederão crédito agrícola, 
em qualquer de suas modalidades, para 
proprietários de imóveis rurais que 
estejam inscritos no CAR. Então, não 
fazer o CAR significa ficar sem crédito, 
o que praticamente inviabiliza a ativi-
dade”, alertou. 

CAR
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FRIGORÍFICO

Núcleo Jovem faz 
visita a Padrão Beef
O objetivo da visita foi conhecer 
melhor o processo de abate de 
bovinos do frigorífico localizado 
em Lindoeste

Participantes do Núcleo Jovem do Sindi-
cato Rural de Cascavel realizaram uma visita 
técnica no dia 20 de fevereiro, em Lindoes-
te, no frigorífico Padrão Beef. O objetivo foi 
conhecer um pouco mais sobre a linha de 
produção que envolve o abate dos bovinos, o 
controle de qualidade, a avaliação da empresa 
sobre os animais entre outros assuntos. 

Cinco filhos de produtores rurais partici-
param da primeira visita: Arthur Bonamigo, 
Leonardo Saraiva, Pedro Bordin, Bruno Me-
neghel e Mateus Vagner. Eles foram recep-
cionados pelo gerente da empresa e médico 
veterinário, Erni Bublitz. A Padrão Beef abate 
aproximadamente 9 mil animais por ano. Com 
25 colaboradores fixos, a cooperativa remu-
nera melhor os pecuaristas do que os frigorí-
ficos convencionais.

Os visitantes conheceram a estrutura fí-
sica e acompanharam todo o processo de aba-
te de alguns animais. Eles aproveitaram para 
tirar dúvidas com o gerente sobre rendimento 
médio de carcaças, classificação, descontos e 
uso da água. “Foi muito interessante, princi-
palmente para nós termos uma noção de como 
funciona um abatedouro”, disse Bruno Mene-
ghel, estudante de agronomia.

Leonardo classificou a experiência como 
muito boa, pois eles conseguiram entender 

passo a passo desde o descarregamento dos 
bois até a parte da câmara fria. Além disso, 
ele afirmou que a visita o fez melhorar como 
pecuarista. “Os pecuaristas devem fazer sua 
parte na fazenda cuidando no manejo e prin-
cipalmente no local onde eles vacinam o gado, 
assim como o motorista deve ser responsável 
e cuidar no transporte para que o gado che-
gue da melhor forma possível no frigorífico, 
facilitando para que a carne fique de boa qua-
lidade”. 

Erni agradeceu o interesse e disse que a 
Padrão Beef estará sempre de portas abertas 
para visitas técnicas.  

Sucessão
O Núcleo Jovem da entidade foi 

criado no fim de 2017 com a intenção 
de preparar e unir os futuros produ-
tores rurais e, quando chegar a hora, 
eles estejam aptos para administrar 
a propriedade. “Com os jovens inte-
ressados e capacitados, a sucessão 
rural é garantida”, frisou o presidente 
do sindicato, Paulo Orso.  Em breve 
o grupo deve definir um cronograma 
de visitas e palestras para o primei-
ro semestre. Podem participar joven 
a partir dos 15 anos não apenas de 
Cascavel, mas de toda a região. Quem 
quiser participar, procure o sindicato 
pelo telefone (45) 3225-3437. 

Rodovia BR 277 - Km 521 - Guaraniaçu - PR Fone (45) 3235-1654

Na Fertizan você é atendido por uma equipe de pro�ssionais
quali�cados, experientes e focados em realizar bons negócios!

- Insumos Agrícolas 
- Linha de Pastagem
- Máquinas e Implementos
  Agrícolas
- Assistência Técnica

www.fertizan.com.br 

Padrão Beef estará sempre de portas abertas 
para visitas técnicas

COOPERATIVAS BOVINAS

Porto seguro para 
comercializar gado

Com melhor remuneração, foco 
na qualidade da carne e na 
segurança, as cooperativas se 
firmam como a melhor opção na 
hora de comercializar a produção 
pecuária

Relativamente novas na cadeia da agro-
pecuária paranaense, as cooperativas de 
carne estão ganhando espaço no Paraná. 
Por remunerarem melhor, prezarem pela 
qualidade da carne e serem mais seguras, 
os pecuaristas estão cada vez mais procu-
rando participar desse modelo de negócio. 

As principais do Paraná são a Padrão 
Beef (Lindoeste), Cooperativa Aliança (Gua-
rapuava), Maria Macia (Campo Mourão), 
Novicarnes (Pato Branco), Quality (Londri-
na) e a Cooperativa Caiuá (Umuarama). As 
cooperativas, em sua grande maioria, pos-
suem sua gestão direcionada à garantia do 
negócio aos seus associados, ou seja, aos 
cooperados. 

“As cooperativista conquistaram espaço 
e os frigoríficos grandes não conseguiram 
abafá-las. No Paraná isso é uma realidade. 
Se nós não tivéssemos as cooperativas o 
preço da arroba do boi seria bem mais bai-

xo”, analisou Erni Bublitz, produtor rural, 
médico veterinário e gerente da Cooperati-
va de carnes Padrão Beef.

BOM NEGÓCIO
As cooperativas de carne são um bom 

negócio aos produtores rurais. “Preço se-
guro, sem oscilação e melhor, garantia de 
recebimento, rendimento melhor do que 
nos frigoríficos particulares entre outras 
vantagens. Além disso, ele vende para um 
negócio que é dele. O produtor deve de-
fender esse modelo de negócio”, comentou 
Erni 

Para Luciano Ducat, gerente comercial 
e marketing da Cooperaliança Carnes No-
bres, afirma que uma cooperativa que é or-
ganizada, que valoriza o seu produtor, que 
é transparente em todas as suas ações, que 
possui credibilidade no mercado e que ren-
tabiliza o bom trabalho realizado no campo, 
certamente é atrativa a um produtor rural. 
“No nosso caso, ainda, somos a única ins-
tituição que atende as exigências da As-
sociação Brasileira de Angus no estado do 
Paraná, fazendo com que o nosso produtor 
seja ainda mais valorizado, desde a assis-
tência técnica no campo até a valorização 
acima do mercado, de seu produto entregue 
na cooperativa”, disse. Ele também cita que 
na Aliança o produtor é valorizado, sempre 
estando em primeiro lugar. Afinal, ele é o 

início da cadeia de carnes.
Para Paulo Vallini, engenheiro agrôno-

mo, diretor de Sindicato Rural de Cascavel 
e presidente da C-Victa, Cooperativa de 
Ovinos e Caprinos, a união dos produtores 
dá estabilidade e segurança aos criadores, 
além de outra grande vantagem que é o 
preço melhor. “No caso de ovinos, é uma 
maneira de legalizar o mercado, que infe-
lizmente ainda é muito informal”. 

CLIENTES
Outros beneficiados neste segmento 

são os consumidores, os clientes das coo-
perativas. De acordo com Luciano, após to-
dos os fatos ocorridos em relação ao merca-
do da carne, no ano passado, o consumidor 
clama por credibilidade nas informações 
em relação a carne que está adquirindo. “E 
nesse trabalho fomos pioneiros no estado, 
pois toda a carne da Cooperaliança, bovina 
ou ovina, que chega até os nossos parceiros 
varejistas é acompanhada de um romaneio 
de identificação e rastreabilidade que for-
nece ao consumidor todas as informações 
necessárias sobre o que ele levará para 
casa: nome do produtor de bezerro e produ-
tor terminador, raça do animal, cobertura 
de gordura, peso, sexo, idade e ainda o nú-
mero do brinco com todos os dados referen-
tes aquele animal desde o nascimento até o 
abate”, explica.  

Preço seguro, garantia de recebimento, rendimento melhor do que nos frigoríficos tradicionais são algumas vantagens do sistema cooperativo
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base do nosso Estado, então nada mais in-
teligente do que facilitar a vida daqueles que 
historicamente ajudam na formação da nossa 
economia”, disse o governador.

A elaboração do marco regulatório vem 
depois que a Faep o colocou em evidência 
fomentando discussões. Em 2017, a entidade 
realizou uma série de quatro viagens técnicas 
que levou 142 pessoas à Europa para conhe-
cer os modelos de produção de energia com o 
reaproveitamento de resíduos agropecuários. 
Lá foi possível verificar 
modelos consolidados 
de utilização do que em 
muitos casos é um pas-
sivo ambiental para gerar 
eletricidade e biofertili-
zantes. Entre as pessoas 
que viajaram estiveram 
técnicos, produtores ru-
rais, líderes sindicais, 
secretários de Estado e 
representantes de órgãos 
governamentais e de em-
presas privadas.

Também partici-
param da cerimônia o 
secretário de Agricultura, e Abastecimento 
(Seab), Norberto Ortigara; o secretário de Pla-
nejamento e Coordenação Geral, Juraci Bar-
bosa Sobrinho; o presidente da Copel, Antonio 
Sérgio de Souza Guetter; do Instituto Agro-
nômico do Paraná (Iapar), Florindo Dalberto; 
da Cibiogás, Rodrigo Régis; o superintendente 
de Energias Renováveis da Itaipu Binacional, 
Paulo Afonso Schmidt; e os diretores Mauro 
Corbellini (Técnico Executivo) e Newton Ka-
minski (Coordenação), também da Itaipu.

PISCICULTURA
O presidente do Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), Luiz Tarcísio Mossato Pinto, 
também participou da manhã de trabalho 
e assinou uma portaria que regulamenta a 
piscicultura em Áreas de Preservação Per-
manente (APPs), atendendo uma demanda da 
Faep.  “Como havia um impasse sobre essa 
questão em APP, após uma demanda grande 
dos setores, entendemos que precisávamos 
regulamentar isso no Estado. Houve um pedi-
do e avaliamos técnica e juridicamente, e hoje 
assinamos a portaria que regulamenta essa 

questão no Es-
tado todo”, re-
velou. O presi-
dente também 
informou aos 
presentes que 
prorrogou o pra-
zo até 31 de maio 
de 2018 para que 
os produtores 
rurais protoco-
lem o pedido de 
revisão dos te-
mos de compro-
misso, um dos 
procedimentos 

relacionados à realização do Cadastro Am-
biental Rural (CAR).

A Faep, em conjunto com a Ocepar, em 
março deste ano, tinha enviado dois ofícios 
nesse sentido ao presidente do IAP. Um deles 
solicitava o reconhecimento da piscicultura 
como atividade agrossilvipastoril e o outros 
pedia a prorrogação do prazo para o protocolo 
dos pedidos de revisão dos termos de compro-
misso.

PROGRAMAÇÃO
Ao longo do evento, o superintendente do 

SENAR-PR, Geraldo Melo Filho detalhou aos 

sindicatos o plano de trabalho da instituição. 
O  assessor jurídico da FAEP, Klauss Dias 
Kuhnen, apresentou  informações jurídicas 
aos sindicatos e de acesso as informações de 
contribuição sindical. A engenheira agrôno-
ma Carla Beck  forneceu um panorama geral 
de como estão as questões relacionadas ao 
meio ambiente no Paraná. Já o economista 
Pedro Loyola, coordenador do DTE, fez uma 
apresentação das principais propostas elabo-
radas em conjunto com a Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e 
Organização das Cooperativas do Estado do 
Paraná (Ocepar) enviadas ao governo fede-
ral para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
2018/19.

DIRETORIA
Presidente: Ágide Meneguette

Vice-Presidente: Guerino Guandalini 
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Vice-Presidente: Valdemar da Silva Melato
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Diretoria eleita
“As adversidades 

muitas vezes são a mãe 
de novas oportunidades. 
A agropecuária é a base 
da economia dos nossos 

municípios”ÁGIDE MENEGUETTE
Presidente reeleito da FAEP

O diretor Paulo Vallini e o gerente Ivanor Melek representaram o Sindicato Rural de Cascavel

Faep empossou a
sua nova diretoria
Presidentes e lideranças 
sindicais participaram do evento 
que deu posse à diretoria para 
o triênio 2018/2021, que teve 
na programação a assinatura do 
marco regulatório do biogás

Uma Assembleia Geral do Conselho de 
Representantes, com a presença de presiden-
tes de sindicato e lideranças rurais de todo o 
Estado, empossou no dia 12 de março a nova 
diretoria da Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná). A cerimônia ocorreu 
na sede da instituição, em Curitiba, e foi se-
guida de uma programação intensa de traba-
lho. Uma das atividades foi a assinatura, pelo 
governador Beto Richa, do Projeto de Lei do 

ELEIÇÕES

Não podemos esquecer que a agropecuária é 
a base da economia dos nossos municípios, 
todos os demais setores, indústria, comércio 
e serviços, dependem direta ou indiretamente 
dos produtores rurais, essa é a nossa impor-
tância que temos que comprovar nas nossas 
comunidades”, afirmou.

MARCO REGULATÓRIO – BIOGÁS
 O governador Beto Richa esteve no even-

to e assinou um projeto de lei e uma lei com-
plementar que vão compor o marco regulató-
rio do biogás e do biometano no Paraná. Os 
documentos serão enviados à Assembleia Le-
gislativa do Paraná para votação e vão garan-
tir maior segurança jurídica aos produtores 
rurais. Os textos tratam sobre regras a respei-
to de biomassa, biogás e biometano, tanto do 
ponto de vista ambiental, quanto de aspectos 
regulatórios e tributários. “A agricultura é a 

Governador do Paraná Beto Richa prestigiou o evento de posse e destacou a importância da produçao agropecuária para o Estado

marco regulatório do biogás, que será enca-
minhado para votação na Assembleia Legis-
lativa. Na pauta estiveram também uma nova 
portaria para a piscicultura e o detalhamento, 
por técnicos da casa, de questões relaciona-
das à contribuição sindical, às leis e normas 
ambientais, além de um esclarecimento sobre 
as sugestões apresentadas ao Plano Agrícola 
e Pecuário (2018/19).

Reeleito na eleição do último dia 29 de 
janeiro, o presidente Ágide Meneguette foi 
reconduzido ao cargo e vai seguir à frente da 
entidade no próximo triênio (2018/2021). Em 
seu discurso ele agradeceu o voto de confiança 
dos produtores rurais e aproveitou para reas-
sumir seu compromisso de liderar e enfrentar 
os desafios que se apresentam diariamente 
aos produtores rurais. “As adversidades mui-
tas vezes são a mãe de novas oportunidades. 
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Ratinho Jr recebeu 
demandas do setor
Em visita ao Sindicato Rural de 
Cascavel, o deputado estadual 
Ratinho Jr recebeu uma pauta 
de reivindicações e sugestões do 
segmento rural

O deputado estadual e pré-candidato ao 
Governo do Paraná, Ratinho Jr (PSD), visitou 
o Sindicato Rural de Cascavel no dia 1º de 
fevereiro. Acompanhado do vice-prefeito de 
Cascavel, Jorge Lange (PSD), Ratinho conhe-
ceu um pouco mais sobre o setor agropecuário 
de Cascavel e recebeu uma pauta de reivin-
dicações e sugestões do segmento para ala-
vancar o crescimento da cidade e do campo. 
Aproximadamente 40 pessoas participaram 
do encontro. 

Quem conduziu a reunião foi o presidente 
do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto 

VISITA

veitar nosso potencial agrícola, pois afinal o 
Paraná é o maior produtor de alimentos por 
metro quadrado do mundo”, declarou. 

Ratinho citou algumas das possíveis 
ações planejadas se assumir o governo, como 
construir uma nova licitação ao pedágio e 
internacionalizá-la, evitando amarras e con-
chavos locais; trocar investimentos privados 
por descontos em ICMS; tirar os impostos de 
quem produz sua própria energia, como a fo-
tovoltaica entre outras.

REIVINDICAÇÕES
Ratinho Jr recebeu uma pauta de rei-

vindicações das entidades do agronegócio de 
Cascavel, assinada conjuntamente por: Sindi-
cato Rural de Cascavel, Secretaria Municipal 
de Agricultura de Cascavel, Comder (Conse-
lho de Desenvolvimento Rural de Cascavel), 
CSA (Conselho de Sanidade Agropecuária de 
Cascavel), SRO (Sociedade Rural do Oeste do 
Paraná), Areac (Associação Regional dos En-

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto Orso, com outras autoridades, recebeu o pré-candidato na sede da entidade

Orso. Ele fez uma apresentação da conjuntura 
socioeconômica da agropecuária municipal, 
apresentando dados como os tamanhos das 
propriedades, as dificuldades, número da 
população que ainda mora no campo entre 
outros. “É importante criarmos esse canal de 
comunicação com o governo. Foi uma opor-
tunidade de mostrarmos a nossa realidade e 
pedirmos melhorias”, avaliou Orso. 

Em elaboração do seu plano de governo, 
Ratinho Jr agradeceu a oportunidade e disse 
que veio para ouvir e aprender. Segundo ele, o 
grande problema do mundo hoje é a produção 
de alimentos. Especialista no assunto, o Brasil 
e principalmente o Paraná precisam ter apoio 
do Poder Público para avançar cada vez mais 
nesse nicho. “Infelizmente hoje o Poder Públi-
co muitas vezes atrapalha. Nós queremos dar 
condições para alavancar a nossa economia, 
com a modernização da gestão pública e o in-
centivo aos investimentos. Precisamos apro-

genheiros Agrônomos de Cascavel), Sociedade 
Paranaense de Medicina Veterinária- Núcleo 
Cascavel, Abeag (Associação Brasileira de 
Engenharia Agrícola) e Apepa (Associação 
Paranaense de Planejamento Agropecuário). 

Os pedidos feitos foram divididos em três 

“Infelizmente hoje 
o poder público muitas 
vezes atrapalha. Nós 

queremos dar condições 
para alavancar nossa 

economia, com a 
modernização da gestão 
pública e o incentivo aos 

investimentos.”
CARLOS MASSA JR
Deputado Estadual

aquisição de maquinários e transformação de 
alguns trechos em rodovias estaduais.

Quanto ao fomento, as entidades pleitea-
ram a criação de políticas públicas de Estado 
para as cadeias produtivas; incentivo à pro-
dução de energia limpa, como a energia solar, 
com diminuição de impostos sobre os equipa-
mentos e a garantia e consequentemente ma-

nutenção do Paraná como área livre de febre 
aftosa sem vacinação. 

Na parte política e de gestão, o documento 
entregue a Ratinho Jr continha as seguintes 
reivindicações e sugestões: disponibilização 
de maior número de veículos e contingente 
de policiais, entre outras medidas, para au-
mentar a segurança na área rural; instalação 
de câmeras de monitoramento em distritos 
entre outras ações; fortalecimento dos CSAs 
(Conselhos Municipais de Sanidade Agrope-
cuária); otimização do programa estadual de 
subvenção do seguro agrícola; restituição de 
crédito de ICMS aos produtores e a não reno-
vação dos contratos com as concessionárias 
responsáveis por administrar a BR-277, ou 
seja, a não renovação do pedágio. “Queremos 
uma nova licitação”, frisou Orso. 

PRESENÇAS
Além de diretores e associados do sindi-

cato, também estiveram presentes as seguin-
tes autoridades: vereador Parra (PMDB); o se-
cretário de Agricultura de Cascavel, Agassiz 
Linhares Neto; o presidente da Areac, Fran-
cisco Justo; o presidente da Apepa e do Com-
der, Daniel Galafassi; presidente da Abeag, 
Valmor Pietsch e o presidente da SRO, Adani 
Triches. 

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

grandes eixos: infra-
estrutura, estímulo à 
produção agrope-
cuária e política e 
gestão. Com relação 
à infraestrutura, foi 
solicitada a melhoria 
na logística da re-
gião (ferrovias, ae-
roportos e rodovias); 
avanços para garan-
tir a comunicação 
na área rural e o 
repasse de recursos 
para investimentos 
e melhorias na in-
fraestrutura rural, 
como por exemplo 
pavimentação, pavi-
mentação asfáltica, Documento com as demandas do setor foram entregues ao deputado

Associados e diretores do Sindicato Rural prestigiaram o evento
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Ex-ministro fez 
palestra na Univel
Direção da instituição 
cascavelense trouxe Roberto 
Rodrigues para aula magna dos 
cursos de Agronomia, Medicina 
Veterinária e Administração

Com o tema “O Brasil na segurança ali-
mentar global” a Univel (Centro Universitá-
rio de Cascavel). recebeu no dia 9 de março, 
para aula magna dos cursos de Agronomia, 
Medicina Veterinária e Administração, o ex-
-ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento no Brasil, coordenador do Centro 
de Agronegócio da FGV-EESP e Embaixador 
Especial da FAO para o Cooperativismo,Ro-
berto Rodrigues.

A aula magna iniciou com uma reflexão 
sobre a importância do agronegócio para o 
Brasil e o mundo, assim como a relevância 
do trabalho do agricultor no cotidiano da 
população. “As pessoas esquecem que é do 
agronegócio que vem nossa alimentação. 
Além de garantir a produção dos alimentos, 
o trabalho do agricultor também faz parte da 
cadeia de produção das roupas que vestimos. 
Para o processo de fabricação de uma calça 
jeans, por exemplo, é necessário que primei-
ramente se plante o algodão e esse processo 
começa no campo”, explica Roberto. Ele dis-
se que o Brasil precisa ter os agricultores va-
lorizados como os agricultores franceses. “A 
Catherine Deneuve, uma das maiores atrizes 
da França, ganhou um prêmio e dedicou aos 
agricultores do país dela, por tudo que eles 
fornecem. Imagina isso aqui?”, almejou. 

Ele também apresentou diversos núme-
ros, como um estudo da OCDE (Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econô-
mico) que diz que a produção de alimentos 
no Brasil terá que crescer 41% até 2027 para 
poder alimentar as bocas do mundo, o dobro 
dos demais. “Por que eles querem e depositam 
essa confiança? Por que nós temos a melhor 
tecnologia tropical do mundo e temos muita 
gente capacitada para isso”. Também mostrou 
dados importantes como o crescimento das 
exportações do setor, que passaram de R$ 
20,6 bi (2000) para RS 96 bi (2017).

Entre os desafios para mantermos o 

AULA MAGNA

Brasil no topo estão a garantia de renda aos 
agricultores, seguro rural (criado por ele em 
2003), política de preço mínimo entre outros. 
Segundo ele, políticos investem pouco no 
campo porque não há voto. No entanto, pa-
íses desenvolvidos perceberam que é neces-
sário proteger a categoria. Afinal, um povo 
bem alimentado é um povo feliz. “Também 
temos que nos preparar para o futuro, onde 
tudo será feito à distância, sem operadores. 
O produtor vai poder mandar um drone pelo 
celular pulverizar as áreas, só as que preci-

sarem, e na hora de colher o maquinário fará 
sozinho. Isso não está tão longe”, contou. 

Cláudio Roberto Loma, é aluno de Agro-
nomia, participou e avaliou a palestra como 
uma experiência enriquecedora. “As coloca-
ções que vimos hoje foram bastante interes-
santes, pois são informações que esclarecem 
nossa visão de como será o futuro do agro-
negócio. Escolhi estudar Agronomia por ser 
uma área que me identifico e participar de 
aulas como essa expande nosso conhecimen-
to”, afirmou Cláudio.

Roberto Rodrigues: “Agricultor brasileiro tem que ser muito mais valorizado”
w w w.ot icacur i t iba .com.br
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Grupo Boticário vai 
financiar projetos
Paraná recebe R$ 607 mil para 
projetos de conservação do meio 
ambiente e proteção de espécies 
em iniciativas selecionadas pela 
Fundação Boticário

Um total de R$ 1,6 milhão será doado a 
13 novos projetos de conservação da natu-
reza em todo o Brasil, a partir da segunda 
quinzena de fevereiro. Selecionadas por 
meio de editais públicos lançados no se-
gundo semestre 2017 pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, as inicia-
tivas serão desenvolvidas em diversos bio-
mas brasileiros e nos ecossistemas costeiro 
e marinho.  No Paraná são quatro os projetos 
que receberão apoio financeiro e que, jun-
tos, somam cerca de R$ 607 mil.

A iniciativa “Abundância e tendências 
da população de cervos do Parque Nacional 
da Ilha Grande, Paraná, Brasil” visa atuali-
zar as estimativas da população de cervos 
que habitam a região do Parque Estadual da 
Ilha Grande (PR) e Parque Estadual Várzeas 
do Rio Ivinhema (MS). Serão feitos levanta-
mentos aéreos, que possibilitarão analisar 
as tendências de populações de cervos frente 
a alterações do meio ambiente. A instituição 
que realizará o estudo é a Fundação de Apoio 
à Pesquisa e Desenvolvimento Sustentável 
do Pantanal - Pantanal com Ciência.

Outro projeto que começará a receber 
apoio financeiro é o “Revigoramento popu-
lacional do bicudinho-do-brejo (Formicivora 
acutirostris)”, realizado pela Mater Natura 

MEIO AMBIENTE

Instituto de Estudos Ambientais. Após mais 
de uma década de estudos sobre o bicudi-
nho-do-brejo, o objetivo agora é aumentar a 
variabilidade genética dessa espécie de ave 
ameaçada que vive em brejos salinos do Sul 
do Brasil. Para tanto, será feita a transloca-
ção de ovos entre duas das quatro populações 
mais conservadas da espécie e também au-
mentado o sucesso dos ninhos com amarras 
e apoios. Além disso, os pesquisadores irão 
monitorar o destino dos filhotes nascidos 
desses ovos.

Outros dois projetos foram selecionados 
pelo Edital Biodiversidade do Paraná, que é 

exclusivo para o território paranaense e re-
alizado pela Fundação Grupo Boticário em 
parceria com a Fundação Araucária. O “GO-
DOY + 1000: seguindo o Caminho das Antas”, 
proposto pela ONG Meio Ambiente Equilibra-
do (MAE), tem como objetivo ampliar a área 
do Parque Estadual da Mata dos Godoy e re-
qualificar territorialmente a região do “Gran-
de Godoy”, que fica próxima do parque e tem  
mais de 5 mil hectares. A intenção é criar 
mobilizações de cunho técnico-científico, 
educativo e político para viabilizar a expan-
são da área legalmente protegida. A região é 
o maior ativo ambiental de Mata Atlântica do 
Norte do Paraná e conta com uma animadora 
distribuição de Tapirus terrestris (antas) que 
carece de mais áreas conservadas para ga-
rantir a sua sobrevivência.

O segundo projeto aprovado no Edital 
Biodiversidade do Paraná é o “Estudos téc-
nicos para criação de unidade de conserva-
ção de proteção integral em remanescentes 
significativos de floresta ombrófila mista do 
Paraná”, da Mater Natura Instituto de Es-
tudos Ambientais. Por meio da criação e o 
manejo de Unidades de Conservação (UC) de 
Proteção Integral, a iniciativa busca a ma-
nutenção da biodiversidade e dos processos 
ecológicos da Floresta com Araucárias, que 
é um dos ecossistemas de maior biodiver-
sidade em nível mundial, mas também um 
dos mais ameaçados de desaparecimento. O 
projeto terá participação direta da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente do Paraná, além 
de apoio de outras iniciativas importantes 
para a conservação do ecossistema, como o 
projeto Corredor das Araucárias.

Preservação das araucárias é foco de um dos 
projetos aprovados pel fundação
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Plantio de trigo 
deve crescer 40%
A aposta no trigo deve elevar a 
área semeada do cereal em 40% 
nos 28 municípios paranaenses 
atendidos pelo Núcleo Regional 
da Seab de Cascavel

Depois de colher a soja e com o risco em 
alta para o plantio do milho safrinha, os pro-
dutores rurais dos 28 municípios atendidos 
pelo Núcleo Regional da Seab (Secretaria de 
Estado da Agricultura e Abastecimento) vão 
apostar no trigo. A expectativa é que a área 
semeada com o cereal cresça 40%.

Segundo o técnico do Deral (Departamen-
to de Economia Rural) do Núcleo, José Pérti-
le, a opção pelo trigo nas lavouras da região 
ocorreu por dois fatores: atraso no plantio e 
colheita da soja. Apesar das prorrogações do 
zoneamento agrícola em várias cidades, mui-
tos optarem por não arriscar pelo medo da 
geada e de estar fora do período tradicional. 

Em 2016/2017, 96 mil hectares foram se-
meados com o cereal. Agora, Pertile estima 
140 mil, aumento de 40%. Quanto ao milho 
safrinha, forte queda. Na regional de Cas-
cavel foram semeados 377.485 hectares de 
milho safrinha na safra anterior. Para esta, 
a estimativa é de área 22% menor: 295 mil 
hectares.  Sobre a possibilidade de grande 
quantidade de áreas em pousio, ou seja, sem 
plantio, Pertile acredita que só poderá saber o 
tamanho da área após o plantio do trigo. “Aí 
vamos saber. Quem não plantou, vai manter a 
terra parada. O que está acontecendo muito é 
a manutenção das bases largas, da conserva-
ção do solo. Muitos produtores tiveram pro-
blemas com as chuvas”, informou. 

DESEMPENHO
Na safra 2017/2018 foram semeados 

569.775 hectares nos municípios do Núcleo 
da Seab de Cascavel. No dia 15 de março, 98% 
dessa área já estava colhida. O desempenho 
oscilou e definitivamente foi pior que a safra 
anterior. O engenheiro agrônomo e diretor do 
sindicato, Carlos Alberto Zuquetto, avaliou a 
safra 2017/2018 ruim. “Eu sempre comparo 
ao melhor e, se fizer isso à anterior, tivemos 
uma safra ruim”, contou. 

SAFRA

Os maiores problemas foram causados 
pelo clima. Foram 32 dias de chuva seguidos 
em sua fazenda, na região de Catanduvas. 
“Também tivemos pouco luminosidade, o que 
causou abortamento de vagens, de flores e de 
produtividade. A primeira leva que plantei, 
em setembro, tive até 40% de perda. Ainda 
bem que tivemos a seca que impediu o plan-
tio no período habitual, porque teríamos um 
prejuízo muito maior”, disse. Nessa área, 
ele colheu 100 sacas por alqueire – abaixo 
do custo, que passou de 100. “Tivemos que 
aplicar umas cinco vezes fungicida. Colhemos 
menos, mas usamos mais produtos”.

As outras duas áreas, semeadas em perí-
odos diferentes tiveram desempenho melhor, 
de acordo com ele.  Uma delas, plantada em 
novembro, começou a ser colhida na segunda 
semana de março. 

Atraso no plantio e na colheita da soja levou agricultores a optarem pelo trigo por medo das geadas

Para a próxima lavoura, Zuquetto optou 
por investir no solo. “Temos que aproveitar 
essa oportunidade agora. Plantei milheto em 
toda área, depois aveia preta. Vou plantar a 
soja ano que vem em cima de duas palhadas. 
Os produtores precisam aproveitar a oportu-
nidade e investir no solo”, contou. 

Henrique Vargas plantou soja em sua pro-
priedade localizada no distrito de São João, 
em Cascavel. Até o dia 14 de março, metade 
da área havia sido colhida e a média obtida 
foi de 157 sacas por alqueire. “Estamos satis-
feitos e ao longo da safra não tivemos muitos 
problemas. Fizemos uma aplicação preven-
tiva e a ferrugem não incomodou este ano”, 
contou. Sem tempo para o milho safrinha, o 
produtor irá semear o trigo em abril. Até lá, a 
terra ficará em pousio. No entanto, os traba-
lhadores da fazenda aproveitaram para fazer 
manutenção nas bases largas, assim como 
muitos outros produtores do Oeste que tive-
ram enxurradas nas suas propriedades. 

Maycon Salvatti, agricultor com proprie-
dade em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, 
também ficou decepcionado. “A média até 
agora foi 150 por alqueire. Vizinhos meus 
chegaram a colher 80, 90.  Ficou meio em-
patado esse ano”, lamentou.  Tempo nublado e 
ferrugem fizeram com que o agricultor colhes-
se 30 sacas a menos por alqueire que a safra 
anterior. As cinco aplicações de fungicida en-
careceram os custos de produção. 

O milho verão ou milho 1ª safra 
teve uma forte queda de área plantada 
nos municípios que abrangem o núcleo 
de Cascavel: 42%. De 17.700 na safra 
passada para 10.335 hectares. Pouco 
foi colhido, pois os produtores deram 
preferência à soja. No entanto, a ex-
pectativa para a colheita é muito boa. 

Milho

PARA 
A MELHOR
SEMENTE,
A MELHOR 
GENÉTICA!

Fortalecer a cadeia tritícola brasileira e do Mercosul, apresentando 
resultados diferenciados em produtividade e qualidade. É com esse 
objetivo que a Biotrigo Genética desenvolve cultivares de trigo por meio 
de um programa de melhoramento genético ágil e diferenciado.
Comprometidos com os resultados dos nossos clientes, em abril de 2018 
a empresa completa 10 anos de história, uma data importante e que nos 
faz acreditar cada vez mais no potencial produtivo do país e da força da 
nossa triticultura.

MAIS PRODUTIVIDADE EM MENOS TEMPO,
COM MUITO MAIS SEGURANÇA, 
ISSO É BIOTRIGO GENÉTICA!

an_10anos_Revista do Sind_Rural_Cascavel_Biotrigo.indd   1 02/04/18   15:27

Daniel Galafassi foi 
reeleito no Comder
Em reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Rural de 
Cascavel ficou decidido a 
manutenção do engenheiro 
agrônomo frente à entidade

O Comder (Conselho de Desenvolvimento 
Rural de Cascavel) reuniu-se pela primeira 
vez no ano no dia 1º de março. A principal 
decisão do grupo de trabalho foi a manutenção 
da diretoria atual, comandada pelo engenhei-
ro agrônomo Daniel Galafassi, à frente da en-
tidade na próxima gestão. 

Além disso, os conselheiros discutiram 
sobre o censo agropecuário, que encerrou no 
dia 28 de fevereiro, e alguns demonstraram 

DESENVOLVIMENTO RURAL

Também foi debatido a possível criação 
de um programa municipal de conservação do 
solo. Ficou combinado de que alguns conse-
lheiros vão ajudar na elaboração de uma car-
tilha técnica e prática aos produtores, além de 
mostrar o que o produtor é obrigado a fazer. 
O uso de defensivos e a desinformação que a 
mídia os trata também foi pauta. 

Na sequência, Daniel apresentou as res-
postas dos ofícios das 21 associações de pro-
dutores rurais da cidade. O Comder enviou no 
ano passado questionamentos sobre a conser-
vação e uso de maquinários agrícolas empres-
tados às associações, visando agilizar a pres-
tação de serviço. No entanto, muitos sequer 
responderam. Por conta disso, ficou decidido 
que o conselho irá convocar as entidades para 
prestar contas durante as reuniões.

preocupação com o levantamento. Segundo a 
economista do Deral (Departamento de Econo-
mia Rural), Jovir Esser, diversos erros foram 
cometidos no censo anterior, em 2006. 

Daniel Galafassi, presidente do Conder



Março / Abril 2018 Março / Abril 201850 51

cinzas, carboidratos, fibra, minerais) e mi-
crobiológicas (contagem de Coliformes to-
tais, termotolerantes e E. coli, contagem de 
Estafilococos coagulase positiva, contagem 
de Bolores e leveduras e pesquisa de Sal-
monella sp) em alimentos e água. A linha de 
atuação do Laboratório abrange os serviços 
pertinentes à atividade de produção em todas 
as suas fases e respectivos controles, desde 
a matéria-prima até o produto acabado. 

Assim os produtores que desejarem veri-
ficar a qualidade nutritiva e a inocuidade dos 
produtos alimentícios ou mesmo da água de 
suas propriedades podem entrar em contato 
com o Laboratório de Alimentos da Fundetec, 
pelo telefone: (45) 3218-1225 ou pelo e-mail: 
laboratório@fundetec.org.br. Confira abaixo o 
cronograma completo dos cursos e agende-se! 
Os interessados devem ligar para (45) 3218-
1220.

Fundetec oferece 
diversos cursos 

Os cursos são voltados à 
alimentação e nutrição e é uma 
boa oportunidade para agregar 
valor aos produtos primários 
produzidos nas propriedades

A Fundetec (Fundação para Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico de Cascavel) 
promoverá em 2018 uma série de cursos para 
os produtores rurais de Cascavel. A maioria 
deles é voltado à alimentação e nutricção com 
a produção artesanal de alimentos. Uma boa 
oportunidade para agregar valores aos pro-
dutos primários produzidos nas propriedades 
rurais. 

De acordo com a entidade, o cronograma 
é repleto de cursos de curta duração. Eles são 
voltados à produção artesanal de diversos 
produtos, onde os interessados podem obter 
uma nova fonte de renda com a produção ou 
caso já estejam no ramo podem se qualificar, 
obtendo mais qualidade em sua produção. Nos 
cursos também sempre são incluídas as boas 
práticas de fabricação, visando disseminar 
a produção de alimentos seguros, inócuos à 
saúde. 

Além disso, a Fundetec planeja ainda 
oferecer serviço de certificação de alimen-
tos para fornecer garantias de qualidade, 
diferenciação e competitividade dos produ-
tos locais.  Em conjunto com a certificadora 
de alimentos a Fundetec tem à disposição 
da comunidade o Laboratório de Alimentos, 
equipado com tecnologia e profissionais para 
realizar diversas análises físico-químicas 
(acidez, pH, proteína, gordura, umidade, 

CAPACITAÇÃO

Confira a programação para 2018

Os cursos são realizados na sede da Fundetec, na BR 277, no trevo que dá acesso ao distrito de São João

Dia 30 - Curso de Confeitaria – Módulo I

Setembro
Dia 13 - Curso de Doces Finos
Dia 20 - Curso de Hambúrguer Gourmet 
Dia 26 - Curso de Confeitaria – Módulo II

Outubro
Dia 18 - Curso de Salgados 
Dia 25 - Curso: Sem glúten e sem lactose 
Dia 31 - Curso de Confeitaria – Módulo III

Novembro
Dia 14 - Curso de Panetones e Afins
Dia 22 - Curso de Aproveitamento Integral 
dos Alimentos
Dia 29 - Curso de Doces da Fazenda

Dezembro
Dia 11 - Curso de Geladinho Gourmet
Dia 14 - Curso de Risotos
Dia 19 - Curso de Sobremesas

Abril
Dia 12 - Curso de Massas e Pasteis
Dia 19 - Curso de Bolacha
Dia 26 - Curso de Geleias e Compotas

Maio
Dia 17 - Curso de Salgados
Dia 24 - Curso de Trufas e afins
Dia 30 - Curso de Quitutes Juninos

Junho
Dia 14 - Curso de Donuts e Sonhos
Dia 21 - Curso de Pães Artesanais 
Dia 28 - Curso de Cupcake

Julho
Dia 13 - Curso de Pizza
Dia 19 - Curso de Massas e molhos
Dia 26 - Curso de Cucas

Agosto
Dia 16 - Curso de Bolos e Recheios
Dia 23 - Curso de Bolachas decoradas

Taschetto assume 
função no POD
O engenheiro agrônomo Paulo 
Taschetto é o novo secretário 
executivo do Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD)

O engenheiro agrônomo Paulo Taschetto 
(foto), é o novo secretário executivo 
do Programa Oeste em Desenvol-
vimento (POD). O anúncio foi 
feito durante a reunião da 
Coordenação do colegia-
do, no dia 6 de março, 
na sede da Frimesa, em 
Medianeira.

Taschetto é repre-
sentante do Instituto 
Paranaense de Assis-
tência Técnica Extensão 
Rural (EMATER) desde a 
criação do POD, em 2014. 
Agora, terá a missão de se-
cretariar o programa em tempo 
integral, bem como, ser o articulador 
e interlocutor entre as câmaras técnicas.

Taschetto assume a função no lugar de 
Jaime Nelson Nascimento, que representava a 
Itaipu Binacional no POD, mas que se aposen-
tou no início de 2018.

Para Taschetto será um grande desafio. 

DESENVOLVIMENTO

“Acompanho o Programa desde o início. Nes-
ses três anos, tivemos várias conquistas, mas 
precisamos continuar trabalhando rumo ao 
desenvolvimento sustentado e equilibrado da 
região”, disse. Para isso, segundo o novo se-
cretário executivo, será necessário encontrar 
alternativas e soluções para os desafios regio-

nais, entre os quais, estão sanidade agro-
pecuária, energias, construção 

do aeroporto regional e da 
ferrovia.

PEÇA 
FUNDAMENTAL

Segundo o pre-
sidente do POD, 
Danilo Vendrus-
colo, Taschetto já 
vinha desempe-
nhando ações im-

portantes dentro do 
colegiado. Uma de 

suas atuações está li-
gada a principal bandei-

ra do Programa: ajudar o 
Paraná a conquistar da Organi-

zação Mundial de Saúde Animal (OIE), 
o status de “Estado Livre de Aftosa sem vaci-
nação”, até 2021, dois anos antes do previsto.

“O Taschetto será peça fundamental nessa 
conquista. A EMATER, de onde ele vem, é uma 
das instituições com mais atividades a serem 

desenvolvidas para a conquista do status”, afir-
mou Vendruscolo.

De acordo com o assistente do diretor de 
Coordenação da Itaipu, Antônio Nereu Proco-
piak, desde a saída do Jaime, a equipe vinha 
procurando uma pessoa para representar o 
Programa. Conduzir os trabalhos e ser o in-
terlocutor do POD em assuntos internos e ex-
ternos. “O Taschetto é técnico e, com certeza, 
desenvolverá um excelente trabalho em prol do 
desenvolvimento do Oeste”.

O Programa Oeste em Desenvolvi-
mento (POD) é um exemplo de sinergia 
entre o poder público, privado e, sobre-
tudo, a sociedade. Lançado em 2014, 
o POD reúne mais de 60 instituições 
voltados a elaborar ações e projetos em 
favor do desenvolvimento de 54 cidades 
da região Oeste do Paraná, nas áreas 
de Infraestrutura e Logística, Pesquisa 
e Desenvolvimento, Crédito e Fomento, 
Capital Social e Cooperação, e Energias 
Limpas e renováveis. Envolve uma po-
pulação de quase 1,5 milhão habitantes.

POD

exaustão - aeração

Fim da condensação em
silos e armazéns!

w w w.cyc loar.com.br | 41 3095-9838 | Cur i t iba | g i lber to@bioar.com.br

Na conservação de grãos armazenados, usa-se termometria, para monitoramento da temperatura na 
massa de grãos, e aeração com ventiladores elétricos. Atualmente acrescenta-se a exaustão contínua, 
instalada na cobertura de silos e armazéns, eliminando o calor entre a cobertura e os grãos armazenados, 
evitando a condensação “suadeira”, o apodrecimento e a aderência de produtos nas paredes.
O Sistema de Exaustão Cycloar é um grande aliado na conservação de grãos, retira continuamente o 
calor interno, diminui a aeração elétrica e mantém equilibrada a umidade na massa de grãos.
SOLICITE UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!



Março / Abril 2018 Março / Abril 201852 53

21/03/1943 DEONILDO FRIZON
21/03/1963 LUIZ SELMIRO HORN
22/03/1964 SALETE CANTELLI
22/03/1934 MASAYOSHI SUGIURA
22/03/1938 ARISTIDES DE OLIVEIRA COELHO
22/03/1934 ALBINO VENTURIN
22/03/1955 BENNO WUTZKE
23/03/1944 SIVO BARANZELLI
23/03/1958 LIZETE MARIA GONÇALVES
25/03/1938 DIER VELOSO
25/03/1963 JOSE CARLOS TURMINA
25/03/1923 ALBARI MACIEL FERREIRA
25/03/1971 CARLOS LUIZ MUNARETTO
25/03/1961 IOLANDA TERESINHA PRETTO ZAMBÃO
25/03/1993 LUIS CARLOS LIBERALI
25/03/1942 NELSI THEREZINHA SCHANTZ MATTJIE
26/03/1933 PAULO DAVID DA COSTA MARQUES
26/03/1967 PAULO HENRIQUE FRANK
26/03/1954 IVO GELAIN
26/03/1961 ADALBERTO CESAR GOBBI
26/03/1977 VALDEMIR GELINSKI
27/03/1960 ALBERTO CAETANO TOCHETTO
27/03/1953 LUIZ MARIO NORO
27/03/1933 ANA PITOL DE BIASIO
28/03/1925 XAVIER SAROLLI
28/03/1978 GIOVANI POSSEBON
29/03/1927 ZENO ANTONIO SULZBACHER
29/03/1955 ENIO SEIBERT
29/03/1951 VALDOMIRO REBELLATO
30/03/1930 ANGELO PIVA
30/03/1955 CLAUDINO DEQUADROS
30/03/1967 LOURDES FERNANDES DE LIMA
30/03/1943 ADOLFO SILVERIO IURCZACK
30/03/1980 CRISTIANY FATIMA VIGANO
30/03/1987 FRANCIELE MUFFATO ZANCANARO
31/03/1942 DAVID ALFREDO DEVITTE
31/03/1938 MARIA NILCE SARTORI SCAPINELLO

01/04/1957 ENIO DALPOVO
01/04/1954 DIRCE SCHAEFFER
01/04/1971 CINTIA MARIA ZANDAVALLI
01/04/1964 LUIZ CARLOS ZITTERELL
01/04/1935 ANGELO PERUZZO
02/04/1937 LUIZ BOSCHIROLLI
02/04/1936 RUDI WUNDRAK
02/04/1963 OSMAR LUIS BASSI
02/04/1940 ROSA SACK OREJUELA
02/04/1962 TEREZINHA G. DE OLIVEIRA MACIEL
02/04/1929 AMILDA BREGOLI
03/04/1949 ARTUR PEDRO MARION
03/04/1938 ULIMPIO MOTTER
03/04/1938 LIVINO BEIJAMIN STURMER
04/04/1950 PEDRO CEOLA
04/04/1949 VOLMIR LUIZ SGANDERLA
05/04/1946 JOAQUIM VIEIRA MARTINS
05/04/1942 ADELIR LEOPOLDO PERINI
05/04/1968 JULIONIR PATICOWSKI
05/04/1976 ELUCIANA ANTONIA PADOVANI
05/04/1953 EDI MARIA RAUPP
06/04/1931 ARTEMIO JOÃO POSSAMAI
06/04/1959 ANTONIO PEDRO M. FERREIRA SOUTO
06/04/1972 PAULO ANTONIO PATZOLD
06/04/1962 IVO MECABO
07/04/1967 AMAURI DAMBROS
08/04/1967 MAURICIO MENEGOTTO ALMEIDA
08/04/1924 VLADISLOVAS VYTAUTAS POLISAITIS
08/04/1972 REGISON LUIZ SLONGO
08/04/1935 JOANIR CRISTO
08/04/1950 JOSE LANGER
08/04/1957 ENIO FACHI
09/04/1945 EDNA FAGUNDES RAMOS
09/04/1996 BIANCA LARISSA ASCOLI MIKSZA
10/04/1944 VALDEMIRO FERNANDES
10/04/1974 JAIME RICARDO RAUPP
11/04/1928 MIGUEL WENGGEN
11/04/1971 NEIVA ROTTA GUILHERME
11/04/1973 CEZAR PENSO
12/04/1952 CESAR ANTONIO SARTORI
13/04/1949 HAROLDO STOCKER

Parabéns!
01/03/1968 NIVALDO LAZARIN
02/03/1944 EUCLIDES MOTTER
02/03/1949 IVO REMY PIZZATTO
02/03/1945 VITOR MAGALHÃES
02/03/1939 EDILIO POLETTO
02/03/1969 ALTAMIRO KLANN
02/03/1949 ADILAR LUIZ ROSSO
03/03/1945 ANTONIO LORENCINI
04/03/1928 SANTO ANGELO CORBARI
04/03/1946 CAZIMIRO HELENO BEBBER
05/03/1948 ARTUR PAVESI SOBRINHO
05/03/1949 CELSO BENEDITO BEVILACQUA
05/03/1948 NEI DA SILVA PACIORNIK
05/03/1959 LOURDES T. WESCHENFELDER
06/03/1967 IVANIR TNONIO REOLON
06/03/1955 LUIZ FORNARI
06/03/1926 HERTHA KUNTZER
07/03/1941 NEICY DOS SANTOS DE OLIVEIRA
07/03/1950 NILVA WEIDMANN
08/03/1966 LAURI ROQUE ALGERI
08/03/1956 JOSE TADEU SCHOUPINSKI
08/03/1948 MARIA CIRLEI SONDA
09/03/1941 JOÃO RAIMUNDO MALLMANN
09/03/1971 ALESSANDRO PIETROBELLI
09/03/1952 DIRCE MARIA CAMPOS
09/03/1957 JOSE FRANCISCO SZTOLTZ
09/03/1970 DELACIR ZANATTA
09/03/1987 RICARDO ZANOTTO
10/03/1924 LAURO AUGUSTO LERNER
10/03/1934 TADEU IDICH SCHERPINSKI
10/03/1961 ARNALDO NUNES DOS SANTOS
10/03/1958 JOSE ANTONIO FERNANDES
10/03/1923 ARMELINDA ZANATTA DALMINA
10/03/1969 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR
11/03/1933 NEIDE RITA BRAGA NASCIMENTO
11/03/1983 MAYCON ANDERSON SILVA ZANDAVALLI
11/03/1962 JOSETE MARIA FINATTO ANDRADE
12/03/1976 ROGERIO MOACIR KALINKE
12/03/1962 JOAO VANDERLEY DE BIASIO
13/03/1950 EDUARDO NELSON MARASSI
13/03/1961 ELIEZER JORGE GAIDARJ
13/03/1940 LUIZ ALBERTO ROEDEL CORREIA
13/03/1943 JOSE ADALTO TRICHES
13/03/1956 LUIZ DARLI PERLIN
13/03/1962 MARLENE LIBERALI PIETSCH
13/03/1962 DARLENE FAE OLDONI
14/03/1954 ADEMAR JOSÉ ROSSO
14/03/1955 JOSE AUGUSTO CORDEIRO LOYOLA
14/03/1953 ZENEZIO CRISTOFOLI
14/03/1940 ARCHILE MARTINI
15/03/1967 ARTHUR BERGO SESTITO
15/03/1947 ANTONIO ONELIO RUBERT
15/03/1963 VALMIR ANTONIO OLDONI
16/03/1944 ARTEMIO ZANELLA
16/03/1960 VANACIR BARBACOVI
16/03/1983 SAMIRA DE OLIVEIRA CHIOMENTO
16/03/1938 OLIVIO BARZOTTO
16/03/1956 CLAUDIO FAVRETO
17/03/1961 JOSE PRUCHAKI SOBRINHO
17/03/1951 CARMEM MAROSTICA
17/03/1963 NEIDE CATARINA SCHNEIDER KOCH
17/03/1945 ANTONIO ZANCANARO
17/03/1960 GERSON LUIZ FORMIGHIERI
17/03/1944 MARILENA DALLAGNOL CARPENEDO
18/03/1944 KABUM S.A
18/03/1952 MARIO ORESTES FORMIGHIERI BERNOLDI
18/03/1958 MAURO JOSE ANGELO
18/03/1960 JAIR ALEXANDRE MACHADO
18/03/1988 LETICIA ZANCANARO GIACOMINI
19/03/1936 EDILA LUERSEN LEMKE
19/03/1956 MARIA LUCIA MALGARIZE
20/03/1947 OTTO BUDACH
20/03/1942 IRENE DE OLIVEIRA MORAES
20/03/1960 AIRTON JOSE GAFFURI
20/03/1935 ROMILDA TOZO BILIBIO
20/03/1948 MARIA LEONOR PINTO
20/03/1954 PRIMO FONTANELA
21/03/1979 GILBERTO DE LIMA GONZAGA

ABRIL

MARÇO 13/04/1948 LOTARIO KUNTZER
14/04/1962 MARIO SILVEIRA BUENO
14/04/1949 GERALDO CANTELLI
14/04/1930 MIGUEL GARCIA SEGURA
14/04/1952 OSVALDO DINALO
14/04/1954 CLEOMAR MARIA SALVATTI CARRIJO
14/04/1977 AURIA APARECIDA MASCARELO
14/04/1979 ELLEN JACQUELINE BIAGI
14/04/1963 TADEU WALZINIAK
14/04/1965 PAULO CESAR BARZOTTO
15/04/1950 JOSE MARMENTINI
15/04/1968 ELISIO GERALDO MARCOLIM
15/04/1934 ALTIVIR BRAGANHOLO
15/04/1939 PASQUALINA MARIA CANTELLI
16/04/1961 EMILIO MAXCIMOVICZ
16/04/1936 LECIO FRAVETTO CARISSINI
16/04/1962 DIRCEU JOSÉ BERTOGLIO
16/04/1958 LUIZ KATSUMI FUJISAWA
16/04/1967 ELCI BERNADETE ECKEL FABRIS
16/04/1969 LAURI INACIO HOFF
17/04/1934 LUCIA BONATO PIOVESAN
17/04/1944 IVO BONISSONI
17/04/1962 CLAUDIMIR VEZZARO
17/04/1962 CLAUDICIR VEZZARO
17/04/1933 DANILO DOMINGOS SCANAGATTA
18/04/1949 OSVALDO DE OLIVEIRA COELHO
18/04/1957 NELSON MUNARETTO
18/04/1931 REINOLDO MAGRO
18/04/1955 ELIO MARQUES
18/04/1949 LOURDES MARIA ODEBRECHT
18/04/1942 DANILO GALDINO NORO
18/04/1952 MILTON COLOMBO
18/04/1950 FREDOLINO DOS SANTOS
18/04/1939 DANILO ZENATTI
18/04/1948 GERALDO APARECIDO MENDES
19/04/1936 HELIO MOTTIN
19/04/1929 JOÃO CONTE FILHO
19/04/1968 ALBERTO JOSE PAETZOLD
19/04/1963 AGENOR FORTUNATO BEBBER
19/04/1958 CLAIR BERTOGLIO
19/04/1961 LEONI DA SILVA
19/04/1941 ZEFREDO GELINSKI
19/04/1980 DOUGLAS CHAIA MANTOVI
19/04/1968 GILBERTO CARMO PATZOLD
19/04/1938 NILCEIA RAMALHO DE OLIVEIRA
19/04/1973 VERGINIA BERNARDO JORGE PATERNO
20/04/1946 BENTO TOLENTINO
20/04/1986 HIURE GUSTAVO WEIDMANN
21/04/1929 DARIO VELOSO
21/04/1936 NOEMI CHERLOWSKI
22/04/1953 GLICERIO DE SOUZA FREIRE
22/04/1948 GARCIA DE MATOS CARDOSO
22/04/1940 VILSON ALBIERO
23/04/1968 MARIA IVANIR BIAVA
23/04/1961 ZEFERINO DOMINGOS BILIBIO
23/04/1973 MARCELO DE PAULA XAVIER
24/04/1934 EVALDO EGON HEIDRICH
24/04/1950 JULIO CESAR MENDES DE OLIVEIRA
24/04/1960 EDO PAGNONCELLI PEIXOTO
25/04/1941 JADELIR ANTONIO VIGANO
25/04/1957 JOSE CARNEIRO
25/04/1944 FERNANDO D. BRUGIM
25/04/1940 JOSE RAUPP
25/04/1953 DARCY ANTONIO LIBERALI
25/04/1953 JACIR HERMINIO MILANI
25/04/1963 LAURIE CAMPAGNOLO
26/04/1953 AFONSO ANTONIO BELLAVER
26/04/1950 NERI HOFFMANN
27/04/1963 EDER TRENTO
27/04/1954 LAUDINO FAVARIM
27/04/1947 NERI BORGES DOS SANTOS
27/04/1965 DANTE CESAR BASSO
28/04/1948 ANTONIO AMADEU PRIMO
28/04/1937 LEONIR LURDES DALTROZO CASSOL
29/04/1937 AIDO JOAO D´AGOSTINI
29/04/1949 DURVALINO BERTONSELLO
30/04/1949 NELSON SCHOLZ
30/04/1940 ELESTIN LAUDI JAHNS
30/04/1943 ANIBALDO MARQUES
30/04/1955 CLAUDIR FAE

Há tempos acompanhamos a evolução das 
nossas atividades. Muitas vezes ficamos im-
pacientes diante da vontade de fazer mudan-
ças, mas nos contemos e seguimos mantendo 
um ritmo contínuo de melhoria, safra a safra.

Ao ler este artigo vamos refletir sobre o 
tempo que vivemos e tirar conclusões sobre 
o impacto que as tecnologias estão trazendo 
para a produtividade das coisas.

Por tecnologia vamos entender como tudo 
aquilo que pode provocar mudanças em nos-
sos afazeres, nossos resultados, nossa forma 
de pensar e agir. A partir da década de 2010, 
novos conceitos tecnológicos nasceram, um 
deles é o da Quarta Revolução Industrial. Isso 
é algo diferente de tudo que a gente já viveu.

As tecnologias estão se fundindo em 
nosso meio físico, permitindo a construção 
de ambientes digitais, complementados pelo 
mundo biológico. Estamos sentindo um esfor-
ço muito grande para entender o encaixe de 
tudo isso. Mas podemos sentir isso direta-
mente em nosso dia a dia. A Revolução Indus-
trial 4.0, é um novo eixo de sustentação para 
a novas demandas do mundo. A profundidade 
disso tudo é muito ampla, pois, como exemplo, 
se analisarmos o quanto uma determinada 
indústria precisou unificar de fornecedores e 
processos ao longo dos anos para construir 
um trator autônomo, é algo muito grande de se 
fazer, mas para essa década não mais.

Falar para todos os leitores o quanto sig-
nifica para o ser humano o impacto dos novos 
fundamentos dessa revolução, é um passo a 
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O alicerce da tecnologia e da produtividade

se pensar aqui. Pois nós já estamos inseri-
dos em tudo isso. Nós estamos vivendo essa 
década com muita elegância, levando nossos 
Smartphones ao limite. A área agrícola é uma 
das que mais recebe impacto das novas tecno-
logias, principalmente àquelas voltadas para a 
produtividade no campo.

O alicerce da tecnologia, com base em toda 
a sua extensão de matérias, e no assunto que 
estamos abordando, que é atingir as melhorias 
em produtividade, está em nossa capacidade 
de absorver as possibilidades que esse novo 
mundo de ferramentas nos apresenta. 

Quem não está com vontade de comprar 
um Drone para ficar olhando a propriedade de 
cima? O alicerce da tecnologia somos nós, os 
humanos, usuários de todo esse aparato de 
coisas novas que surgem todos os dias, anun-
ciadas por diversos canais e meios de comu-
nicação, mas que chegam em nossas casas e 
fazendas, como elemento chave no processo de 
valor, na cadeia de ações que nos levam a am-
pliar a produtividade de nosso trabalho. Para 

o âmbito da Revolução, podemos entender que 
produtividade pode ser vista como o resultado 
que todos buscamos ao implementar as novas 
práticas da Indústria 4.0.

O mais importante, é como conduzir o 
encaixe de tudo isso. Existe muito investi-
mento a ser feito, tanto de tempo, quanto de 
dinheiro para criar uma camada de melhorias 
para nossos negócios. Antes de colocar mais 
tempo nesse assunto, veja o que diz o autor do 
livro A Quarta Revolução Industrial (2015).

“Estamos a bordo de uma revolução tec-
nológica que transformará fundamentalmente 
a forma como vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, alcance e com-
plexidade, a transformação será diferente de 
qualquer coisa que o ser humano tenha expe-
rimentado antes”, diz Klaus Schwab, autor do 
livro A Quarta Revolução Industrial

Preparem-se, pois as nanotecnologias, 
neurotecnologias, os robôs, a inteligência 
artificial, a biotecnologia, os sistemas de 
armazenamento de energia, os drones e as 
impressoras 3D são alguns dos exemplos de 
convergência que podemos acompanhar. Ao 
mesmo tempo em que são fantásticas, podem 
ser mortíferas essas tecnologias sem o conhe-
cimento de usá-las. Vamos nessa!

Jordano Gonzatto, é Gerente comercial da Agrotis para 
a região Oeste e Sudoeste do Paraná. Tem formação 
em AgroMarketing, com atuação em empresas 
de tecnologias de gestão e infraestrutura para o 
agronegócio. Atuou em projeto antes da porteira, 
dentro e depois da porteira.  Veja mais artigos e livros 
publicados no blog: http://jgonzatto.blogspot.com 

Forfarms Coworking o 
lugar do agronegócio.

Nosso principal objetivo é gerar resultado a 
comunidade e seguir crescendo, visando tornar se uma 
rede referência em agrocoworking ao redor do mundo. 
Conectando pessoas e soluções.

Venha tomar uma café com a gente, e entenda como 
você faz parte de tudo isso. Combinado?

Compartilhando Agronegócio Nós somos os Farmers
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H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
Rua Carlos de Carvalho, 3197
Fone 3037 – 5050

UNIMED ODONTO PLANO DENTARIO
Sindicato Rural Patronal – Fone 3225–3437

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA
Rua recife, 1132 Centro, Cascavel - Pr
Telefone 3096-3241

CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO
Av. Brasil, 3375, São Cristóvão, Cascavel – Pr.
Telefone 3038-7555

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão
Fone (45) 3226-8899
Rua Uruguai, 215 - Alto Alegre - Cascavel/PR

AGROSAT - TOPOGRAFIA EM GERAL
5% de desconto
Rua Osvaldo Cruz, 2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS - INSUMOS AGRÍCOLAS
5% de desconto
Av.Barão do Rio Branco 1822
Fones  3227-1050/3227-1070

AGRIBOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
5% de desconto
Av. Brasil, 4197 - Fones 3224-5115

PLANTAR VETERINÁRIA - 3% de desconto
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre
Fone/Fax (45) 3321-1650

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO
AGRÍCOLA - 5% de desconto
R. Carlos de Carvalho, 3543 - Fone 3038-7388

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Rodovia Pr 486 km 11 Espigão Azul
Telefone 99146-2976

SERVIÇOS

FOTOCLIQUE FILMAGENS E
FOTOGRAFIAS - 3% de desconto
Trav. Cristo Rei, 91 - Fone (45) 3035-6417

GALERIA DAS FLORES FLORICULTURA
E DECORAÇÕES
2% de desconto
Fone (45) 3097-6417

3º TABELIONATO DE NOTAS -  15% de desconto
Rua Souza Naves, 4129 - Fone (45) 3035-5782

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

JM JARDINAGEM/PAISAGISMO - 10% desconto
Colônia São Francisco - Fone (45) 9968-8865

Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

oferecem vantagens especiais em produtos 
e serviços para os associados do Sindicato 

Rural de Cascavel.

SAÚDE

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO
25% de desconto à vista e 15% de desconto com che-
que para 30 dias.
R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)
R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

PISCÓLOGA E ACUPUNTURISTA
LAURA F. R. VARGAS (CRP-08/11266)
Até 50% de desconto.
R. Minas Gerais, 2061 S. 502
Fone (45) 3224-4928 / 9972-5151

CENTRO ODONTOLÓGICO TOP
Dra. Selma Segalla
Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

SIND CONVÊNIOS MÉDICOS
Medicina e Segurança do Trabalho
Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421
Fone (45) 3037-7840

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTE SAÚDE
R. Rio de Janeiro, 983 - Fone (45) 3035-6006

CLÍNICA ODONTO TOPI - 10% de desconto.
R. Carlos Gomes, 4016 - Fone (45) 3039-3032

CLÍNICA DE OLHOS ROMEU TOLENTINO
R. Rio de Janeiro, 1235 - Fone (45) 3219-4646

FARMÁCIA FARMAÚTIL - 10% de desconto.
Tele Entregas: (45) 3223-1679

FARMACIAS ESTRELA - 10% de desconto.
Tele Entrega Fone 3223- 0329

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.
R. Carlos de Carvalho, 4016
Tele Entregas: (45) 3224-2225

ÓTICAS CAROL
Desconto del 25% a vista.
Rua Paraná, 2941 – Telefone 3039-4222

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

TERAPEUTA HOLÍSTICO – ARLINDO UEBEL
R. Paraná, 3035 - S. 73 – Fone 9147 -1280

KARIN SACK OREJUELA
PSIQUIATRA
R. Minas Gerais, 2334 - S 7 - Fone 3038 – 7971

B&M CONSULTORIA 
20% de desconto - Rua Presidente Kennedy, 839
Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS - 5% de desconto
Av. Tancredo Neves, 744 - Fone 3226-6126

LOCAÇÕES LAPA - 7% de desconto
Fone (45) 3223-2531

MECÂNICA UNIÃO - 10% de desconto
Rua Paraná, 3894 - Fone (45) 3223-2096

AVANTH SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Rua Joaquim Noburo, 215 - Sl. 4 - Itapira/SP. Fone 
(19) 99993-7650.

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO
20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 2729 - Par-
que São Paulo - Cascavel/PR. 

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Obras rurais, aviários, chiqueiros, galpões
Marechal Cândido Rondon/PR
Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA
10% de desconto - Fone (45) 3035-5030

INFORMÁTICA

MICROLINS INFORMÁTICA - 25% de desconto
Rua Paraná, esq. Sete de Setembro
Fone (45) 3038-9100

RESTAURANTE

RESTAURANTE KILOGRAMA - 10% de desconto - 
Av. Brasil, 6792 - Fone 9975-6172

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS - 10% de desconto
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

LIVRARIA E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO - 10% de desconto
Av. Brasil, 5553 - Fone (45) 3037-5502

SUPRIVEL PAPELARIA - 10% de desconto
R. 7 de Setembro, 3266 - Televendas 3224-2004

LIVRARIA

CNA - ESCOLA DE INGLÊS
15% de desconto
Fone (45) 3037-7793

UNICESUMAR - 20% de desconto
Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

AMAZING INGLÊS - 30% de desc. na matrícula e 
10% desc. em mensalidades
Av. FAG, 190 - S. Inácio - Cascavel/PR
Fone (45) 3096-8686

sicoobunicoob.com.br

Para mais informações:
acesse sipag.com.br ou ligue 3004-2013 (capitais)
ou 0800 757 1013 (demais localidades).
Ouvidoria: 0800 646 4001
Atendimento: seg. a sex.- das 8h às 20h
Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458

A maquininha que
faz mais por você, 
pelo seu negócio e 
pela sua cooperativa.

sipag.com.br

SIPAG. PARA TODO 
NEGÓCIO, PARA TODO 
COOPERADO E PARA 
TODA HORA.
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Para se levar uma vida tranquila 

é preciso se preparar para as surpresas,

mesmo que elas pareçam não acontecer.

Com a Unimed Cascavel, você garante um

dos planos de saúde mais reconhecidos

do país por apenas R$4,91* por dia.

NNão dá pra deixar passar a oportunidade

de garantir a sua segurança e a de sua família.

Tem que ter plano de saúde.

Tem que ter Unimed Cascavel.

*Valor por dia, considerando um mês com 30 dias para plano coletivo por adesão no Sindicato Rural de Cascavel com abrangência regional, 
acomodação enfermaria, com 50% de coparticipação, na faixa etária de 29-33 anos. Mensalidade de R$ 147,33 incluindo plano de saúde 
assistencial e cobertura dos serviços acessórios de SOS Unimed. *Consulte condições de contratação no Sindicato Rural de Cascavel.

45 3225.3437

4,91*


