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O
 Brasil precisa urgentemente modernizar a sua legislação ambi
ental. É simplesmente impossível conviver com um arcabouço

constituído por mais de 16 mil normas. São leis, portarias, decretos e
resoluções de órgãos federais, estaduais e municipais, que formam
um conjunto de dispositivos complexo e inaplicável.

O atual Código Florestal é, no mínimo, ineficaz. Basta observar a
infinidade de problemas que não consegue resolver. E, em um grande
número de casos, implica ônus sociais quase que insuportáveis por
parte de pequenos proprietários rurais. Também, se levado ao pé da
letra, pode representar um comprometimento sério para a economia
e segurança alimentar nacional.

Muitas vezes, o Código é inclusive injusto, na medida em que apli-
ca penas por situações existentes antes de sua vigência. Impõe ao
proprietário rural a obrigação de restaurar, com recursos próprios,
área de reserva florestal que foi eliminada no passado com estímulo
do setor e até como necessidade legal para assegurar o direito de
posse de imóvel.

Por tudo isso, o Brasil carece de um novo modelo de Código Flo-
restal. O homem do campo não produzir com tranqüilidade, ficando
submetido à permanente insegurança jurídica. Insistir em manter es-
tática a legislação ambiental é querer congelar a situação presente,
que é alvo de tantas críticas, é pregar o atraso.

O Congresso Nacional, que reúne os representantes da população,
deve aproveitar a oportunidade para aprovar uma legislação que com-
patibilize produção com preservação ambiental. É uma necessidade
inadiável, com expectativa de concretização, segundo os últimos en-
tendimentos, ao longo do mês de março.

A agricultura brasileira, um dos celeiros do mundo, realiza este
feito utilizando menos de 6% do território nacional. Se a espada de
Dâmocles que balança sob a cabeça dos produtores cair, ameaça trans-
formar o País, que é exportador de alimentos, em importador de co-
mida. Por conseqüência, acaba com o único segmento da balança co-
mercial brasileira que é ainda superavitário.
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Foto da capa:
César Machado/Agrostock
www.agrostock.com.br
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SHOW RURAL
MOSTRA A
AGRICULTURA
DO FUTURO

DILVO GROLLI

Show Rural leva tecnologia para aumentar produtivi-
dade e renda no campo, com preservação ambiental

www.sindicatorural.comFEVEREIRO/MARÇO DE 2011

O que os visitantes podem espe-

rar da 23ª edição do Show Rural Co-

opavel?
Dilvo Grolli – Haverá a presença de

370 expositores: as mais importantes
empresas nacionais e internacionais de
insumos, defensivos, máquinas e imple-
mentos agrícolas. Cada uma traz de 5
a 10 inovações. Serão mais de 3 mil
novidades, que o produtor vai obser-
var e ver as que melhor se adaptam à
sua realidade. Essa é uma característi-
ca forte do Show Rural: oferecer uma
diversidade de tecnologias aplicadas
nos mais diferentes tipos de solos e ta-
manhos de propriedades.

Qual é o foco principal?

Dilvo Grolli – O grande diferencial

O Show Rural Coopavel é uma oportunidade

de contato com tecnologias que serão aplicadas
na agropecuária nos próximos anos. Para o pre-
sidente da Coopavel, Dilvo Grolli, esse é o dife-

rencial que tem contribuído para consolidar o
evento, pioneiro no Brasil e maior da América do
Sul no formato que agrega exposição com de-

monstrações práticas no campo.
Dilvo Grolli anuncia melhorias promovidas no

parque e avalia as perspectivas para a edição de

2011, agendada para os dias 7 a 11 de fevereiro.
“Serão apresentadas mais de 3 mil novidades, que
o produtor vai observar e ver as que melhor se adap-

tam à sua realidade: ao tipo de solo e tamanho da
propriedade”, frisa o coordenador do evento.

Segundo ele, o Show Rural é hoje uma marca

forte, que ajuda nos negócios da Coopavel, inclu-
sive na venda de produtos no exterior. Em entre-
vista à SindiRural, fala ainda sobre a atuação da

cooperativa e o momento vivido pelo agronegó-
cio. “Os preços atuais vão permanecer pelos pró-
ximos anos”, prevê o diretor-presidente, que é

também administrador de empresas, com pós-gra-
duação em gestão empresarial e logística.

do evento é oportunizar um contato
com a agricultura dos próximos anos.
No Show Rural, o produtor vai conhe-
cer variedades que serão plantadas em
setembro e outubro de 2011. Poderá
avaliar práticas possíveis de ser incor-
poradas à sua atividade.

E a expectativa em função do mo-
mento vivido pelo agronegócio?

Dilvo Grolli – O Show Rural é um
evento consolidado. É o maior do Bra-
sil e da América do Sul em apresenta-
ção de tecnologias para o produtor ru-
ral – tanto na área da agricultura como
na pecuária. Os negócios são apenas
uma parte. Evidentemente que, quan-
do há um cenário favorável para o se-
tor, aumenta o número de visitantes e

os negócios são superiores, nos dias do
evento e depois, como conseqüência da
apresentação de tecnologia.

Todo ano, o espaço onde aconte-

ce o evento é aprimorado. Para

2011, quais foram as melhorias?

Dilvo Grolli – A Coopavel não apre-
senta nenhuma tecnologia no Show
Rural. A responsabilidade dela é pre-
parar um ambiente agradável para o
visitante e o expositor. Ao longo de 23
anos, temos aprimorado constantemen-
te a estrutura. Para 2011, asfaltamos
todas as ruas do parque e melhoramos
as coberturas. Áreas de descanso, va-
gas de estacionamento e o número de
banheiros foram aumentados. Houve
ainda melhorias no restaurante.
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Como analisa a contribuição do

Show Rural para a agropecuária?

Dilvo Grolli – Quando o Show Ru-
ral começou, em 1989, tínhamos uma
produtividade de soja entre 1.600 e
1.800 quilos por hectare. Hoje, na nos-
sa Região, ela passa de 3.600 quilos por
hectare. Há propriedades que alcançam
mais de 4.000 quilos por hectare. No
Show Rural 2011, já haverá algumas va-
riedades dessa cultura com potencial aci-
ma de 5.000 quilos. Podemos dizer, por-
tanto, que o evento contribui para dupli-
car a produtividade das lavouras de soja.
Enfim, ajudou a incrementar índices em
todas as culturas agrícolas e nas áreas de
avicultura, suinocultura e bovinocultura
de leite e de corte.

Difunde também para opções de

diversificação...
Dilvo Grolli – Tradicionalmente traz

novidades quanto a alternativas para a
propriedade, como a hortifruticultura,
ovinocultura e piscicultura, entre ou-
tras. Tem revelado um grande número
de oportunidades para os produtores
rurais, em relação a culturas já existen-
tes e em novas atividades com viabili-
dade econômica.

Para a cooperativa, o que signifi-
ca o Show Rural?

Dilvo Grolli – É hoje uma marca tão
forte que se confunde com a Coopavel.
Mostra-se fundamental para levar tec-
nologia para o produtor rural, visando
aumentar a produtividade e tornar as
propriedades mais lucrativas. Dá supor-
te ainda no esforço para preservação
do meio ambiente e melhoraria das
condições de cidadania do homem que
vive no campo.

E para a marca Coopavel?

Dilvo Grolli – É um aliado muito
forte na divulgação do nome Coopavel
e na venda dos produtos aqui e no ex-
terior. Todas as delegações que vêm de
fora visitar o Show Rural gravam os
nomes Brasil e Coopavel. Quando pro-
duto com esta marca chega às gôndo-
las, o alvo se torna 200%: 100% de fi-
xação do produto Brasil e 100% da
marca Coopavel. Muitas vezes, ajuda
inclusive na divulgação de outros pro-
dutos brasileiros.

Como será o ano de 2011 para o

agronegócio?

Dilvo Grolli – Será um ano bom,
com preços satisfatórios no milho e na
soja.

E as carnes?

Dilvo Grolli - Os preços que estão
no mercado vão permanecer nos pró-
ximos anos. O rebanho de gado de cor-
te no Brasil caiu de 200 milhões de ca-
beças em 2005, para 177 milhões em
2010. Foi conseqüência de medidas que
os pecuaristas tiveram de tomar em ra-
zão de quatro a cinco anos ruins para o
setor: diminuíram matrizes e oferta de
carne. Com o aumento da carne de boi,
deu-se também oportunidade para a
carne suína melhorar a sua colocação
no mercado. E o frango pegou a caro-
na do boi e do porco.

E o impasse com o trigo?

Dilvo Grolli – É a única exceção. A
comercialização está travada. O gover-
no deveria trancar importações via im-
postos, como fazem com os produtos
brasileiros lá fora: taxar a entrada, para
forçar os moinhos a dar preferência ao
cereal nacional.

Como vê a atuação das coopera-
tivas no setor do trigo?

Dilvo Grolli – As cooperativas são o
único meio para comercialização. Mul-
tinacionais dão um agrado muito bom
ao produtor na compra da soja. Quan-
do interessa comprar milho, entram no
mercado. Mas não têm interesse no tri-
go paranaense. A estratégia delas é im-
portar. O cereal é rejeitado por multina-
cionais e grandes moinhos brasileiros.
Sem as cooperativas, os produtores ru-
rais não teriam balança e nem armazém
para pesar e entregar a sua produção.

E o moinho da Coopavel?

Dilvo Grolli – As cooperativas so-
correm os triticultores na hora da co-
lheita. Quando o produtor quer vender
o trigo, é pressionada. Bate então na
porta dos moinhos, mas a encontra fe-
chada. Por isso a Coopavel está mon-
tando uma unidade para processar 400
toneladas do cereal por dia. Pela res-
ponsabilidade de um socorro ainda
mais eficiente aos triticultores

De onde veio a idéia do evento?

Dilvo Grolli – Trouxemos a idéia da
Farm Progress Show, dos Estados Uni-
dos. Não foi uma cópia. Transportamos
para a nossa realidade e melhoramos.
Foi o primeiro evento no Brasil, nesse
formato, em que se tem exposição de
tecnologia com demonstrações práticas
no campo. Além de pioneiro, figura
hoje como o maior da América do Sul,
nesse modelo. Existe evento que até
tem mais publicidade do que o nosso,
mas não público superior. É o caso do
de São Paulo, que concentra seu obje-
tivo mais nas grandes revendas e gran-
des produtores rurais brasileiros.

Como o potencial da Coopavel

pesa na organização?

Dilvo Grolli – O Show Rural tem o
suporte da força econômica, estrutura
física e recursos humanos de uma coo-
perativa com 40 anos de história, mais
de 3.000 associados, 4.221 funcionári-
os e faturamento anual de R$ 954 mi-
lhões. A Coopavel vende seus produ-
tos em mais de 40 países, está entre as
400 maiores empresas brasileiras e é a
82ª do agronegócio no País. São núme-
ros que indicam a sua dimensão.

Como foi conquistada essa con-
dição?

Dilvo Grolli – Através de uma ges-
tão focada no mercado, que busca agre-
gar valor à produção recebida. É um
modelo, deflagrado em 1985, voltado
para negócios importantes para a coo-
perativa e para o associado. A Coopa-
vel atua hoje em seis cadeias produti-
vas, com unidades industriais nos seg-
mentos de insumos, grãos, leite e car-
ne de frango, suína e bovina. A sétima
será a do trigo, com a construção de
um moinho que deverá entrar em ope-
ração no próximo ano.

Quais são as perspectivas para

os próximos anos?

Dilvo Grolli – A Coopavel desfruta
de grande vantagem competitiva nos
mercados brasileiro e externo. Tem
grandes possibilidades de duplicar to-
dos os principais índices nos próximos
cinco anos. Além da posição sólida atu-
al, também goza de situação que indi-
ca um futuro muito promissor.



A diversidade de inovações tecno-
lógicas apresentadas é o grande segre-
do do sucesso do Show Rural. Mas há
um outro aspecto que contribui para
ampliar a magia que envolve o evento:
a estrutura do parque preparada com
esmero pela Coopavel, além da com-
plementada pelos expositores. Ou seja,
o ambiente agradável onde ele aconte-
ce e que, a cada ano, surpreende os vi-
sitantes.

Para a edição de 2011, o palco do
espetáculo de tecnologia e informação,
que se caracteriza o Show Rural, rece-
beu novamente uma série de melhori-
as. A começar pelo ajardinamento, que
sempre passa por repaginação em plan-
tas ornamentais e canteiros de flores.
Ganhou também algumas conforma-
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UM EVENTO CADA VEZ MELHOR
ções com palmeiras. E o número de áre-
as de descanso foi aumentado.

RUAS ASFALTADAS

“Todos os 12 quilômetros das ruas
que cortam o parque foram asfaltados,
sendo um terço coberto”, informa Ro-
gério Rizzardi, diretor do Departamen-
to Técnico da Coopavel e coordenador
do evento. A avenida principal também
agora conta com cobertura. “O visitan-
te pode andar quatro quilômetros den-
tro do parque, deslocando-se de um ex-
positor para outro, sem tomar sol ou
chuva”, detalha.

Também, a partir desta edição,
quem chega de ônibus já desce em uma
calçada com cobertura, que possui li-
gação com as demais passarelas do in-
terior do Show Rural. Ela tem exten-
são que permite o estacionamento de
80 coletivos ao mesmo tempo.

Segundo Rizzardi, o parque possui
uma estrutura superior a de muitas ci-

dades. “Os 370 expositores contam
com pelo menos um espaço cober-
to, para receber o público”, diz o
coordenador. De acordo com ele,
algumas instalações chegam a ter
1.500m2, “todas construídas com
projetos e emissão de ART – Anota-
ção de Responsabilidade Técnica,
junto ao Crea-PR”, frisa.

O espaço dispõe ainda de pon-
tos com água gelada e instalações
sanitárias em toda a sua extensão.
Três poços artesianos fornecem 35
mil litros de água por hora. Há ser-
viços para transmissões de rádio e
televisão, internet, telefonia fixa e
de celular. A rede de energia elétri-
ca é de alta tensão, com mais de 60
transformadores. O estacionamen-
to tem 16 mil vagas. O restaurante
atende 4 mil pessoas, simultanea-
mente.

Estrutura de atendimento
proporciona conforto a
visitantes e expositores

RIZZARDI: inovações na área
que sedia o espetáculo de
tecnologia e informação
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�Espaço do evento:

  72 hectares
�370 expositores
�4.800 parcelas
  demonstrativas
�Visitantes:

  estimativa de 160 mil
�Empregos diretos:

  3 mil
�Estacionamento:

  16 mil vagas
�Restaurante:

  atendimento
  simultâneo de
  4 mil pessoas

ANO VISIT. EXP.

1989 110 15

1990 160 24

1991 200 35

1992 600 40

1993 1.200 47

1994 2.500 58

1995 10.000 64

1996 16.000 76

1997 28.000 85

1998 50.000 120

1999 80.000 150

2000 95.000 154

2001 110.094 175

2002 118.397 203

2003 129.630 226

2004 138.710 281

2005 180.135 281

2006 139.490 297

2007 143.207 290

2008 181.491 320

2009 193.108 320

2010 180.729 342
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PÚBLICO E
EXPOSITORES
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Show Rural Coopavel

7 a 11/02/ 2011
Horário: 8 às 18 horas
BR 277 / Km 577

Entrada franca
Fone: (45) 3225-6885
www.showrural.com.br



8 � SINDIRURAL www.sindicatorural.comFEVEREIRO/MARÇO DE 2011

�S H O W   R U R A L

A
 23ª edição do Show Rural Coopa-
 vel vai acontecer durante os dias

7 a 11 de fevereiro de 2011. Mas a pre-
paração para esses 5 dias intensos do
evento começou muito tempo antes.
Em julho do ano passado, foram inici-
ados os contatos com os expositores.
Em setembro, empresas participantes
coletavam amostras de solo das parcelas
onde pretendiam apresentar inovações e
já promoviam os primeiros plantios.

“Todos os preparativos são crono-
metrados: há parcelas com culturas que
devem estar, durante o Show Rural, em
fase inicial, outras em floração e algu-
mas inclusive em maturação e até pon-
to de colheita”, observa Jorge Knebel,
gerente da Fazenda Show Rural. “É um
trabalho que requer muita precisão”,
enfatiza.

Os campos demonstrativos são im-
plantados por equipes da Coopavel,
com maquinário próprio. “As empresas
participantes fornecem os insumos e
repassam as informações técnicas e ori-
entações sobre os tratos culturais”, ex-
plica o gerente.

Nos dias do evento, em torno de
3.500 profissionais mobilizados pela
Coopavel e expositores estarão envol-
vidos no atendimento aos visitantes.
Duas semanas antes, já cerca de 1.800
estavam trabalhando no parque, em

SETE MESES DE
PREPARATIVOS
Edição do Show Rural
deste ano começou a
ser organizada em julho

Jorge Knebel: todos os preparativos são cronometrados,
é um trabalho que requer muita precisão

tarefas como montagem de estandes,
adequação da estrutura física, ajardi-
namento e limpeza e organização.

O ANO TODO

Nos 72 hectares do Parque Show
Rural, são desenvolvidas atividades
durante todo o ano. Aproximadamen-
te 40 funcionários da cooperativa tra-
balham no local, ininterruptamente. Há
a necessidade permanente de limpeza
das áreas reservadas para os experi-

mentos e corte da grama, que cobre 34
hectares.

Naquele espaço também funciona
uma estação do Iapar, através de par-
ceria com a Coopavel, específica sobre
integração lavoura pecuária, com 1
hectare. Além disso, em 2010, por
exemplo, aconteceram no parque um
total de 6 dias de campo – sobre bovi-
nocultura de corte e leiteira, cultivo de
trigo e demonstração de equipamentos
de agricultura de precisão.





UMA ESCOLA
PARA O
PRODUTOR

Inovações difundidas no
evento são incorporadas
pelos agropecuaristas

�S H O W   R U R A L
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LIBERALLI: experimentos ajudam a decidir o que plantar

N
ovas variedades, experimentos e
técnicas de manejo para culturas

agrícolas; tecnologias voltadas à pecuá-
ria, tanto de animais de pequeno como
de grande porte; opções de diversifica-
ção economicamente viáveis; práticas im-
portantes para preservação da qualida-
de do solo e da água; equipamentos que
se adaptam à necessidade de cada tipo
de atividade e tamanho de propriedade.

Inovações para as mais diversas áre-
as da agropecuária são difundidas, a
cada edição, pelo Show Rural Coopa-
vel. São milhares de tecnologias que
passam a ser incorporadas pelo produ-
tor rural nos anos seguintes. “É um
evento que permite ver tudo em deta-
lhes, contribuindo para se errar o me-
nos possível, em uma atividade cheia
de peculiaridades e muitos riscos”, en-
fatiza Darcy Liberalli.

O produtor – do distrito de Rio do
Salto, em Cascavel – participou de to-
das as 23 edições do Show Rural. A pri-
meira experiência que absorveu foi um
experimento sobre adubação: “Eram
várias parcelas de soja, cada uma com
dosagem determinada, onde se via os
efeitos de vários graus de fertilização do
solo e os limites de aplicação”.

Liberalli considera essencial decidir
o que vai plantar, a partir de demons-
trações que revelam o desempenho de
variedades em testes na própria re-
gião. Foi no Show Rural que ele
fez a opção pelo cultivo de
transgênicos. “Avalio as
cultivares apresentadas
nas parcelas, a população
de plantas e as práticas
de manejo”, diz, apon-
tando o evento como

ANDREOLA:

atenção especial
às novidades

Show Rural, onde encontra ainda su-
porte no processo de diversificação de
atividades. Ele viu no evento a varie-
dade de pasto que tem hoje na área
onde desenvolve a pecuária.

MELHORES RESULTADOS

Claudionor Francisco Andreola
também adota em sua propriedade –
no distrito de Santa Maria, em Santa
Tereza do Oeste – uma série de tecno-
logias que observou nas inúmeras ve-
zes que visitou o Show Rural Coopa-
vel. Bateu o martelo para compra da
máquina forrageira que possui depois
de acompanhar uma demonstração
com o equipamento durante o evento.

O produtor, que cultiva soja e mi-
lho e conta com confinamento de gado
de corte, destina atenção especial às
novidades expostas nestes segmentos.
Principalmente máquinas que atendem
às suas necessidades. Andreola acom-
panha as principais variedades de soja
e milho lançadas, especialmente trans-
gênicos e precoces. Na soja, uma das
suas preocupações com relação ao cro-
nograma de implantação das parcelas,
para identificar as que aliam produti-
vidade com período de desenvolvimen-
to que permita viabilizar o plantio de
milho na safrinha.

uma verdadeira escola.
O produtor, que planta milho e soja

e cria gado de leite e de corte, já fe-
chou vários negócios de compra de
máquinas e equipamentos agrícolas, no
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SHOW RURAL INSPIROU
DIVERSIFICAÇÃO AGRÍCOLA

A família de Lurdes (foto) e Geraldo
Karvat cultiva uva há 3 anos. A opção pela

atividade surgiu em uma das visitas ao
Show Rural Coopavel. Hoje, o parreiral é
a terceira principal fonte de renda da pro-

priedade de 8 alqueires, que fica em São
João do Oeste, onde também são planta-
dos soja e milho.

De acordo com Lurdes, em anos ante-
riores, uma parte da uva foi comercializa-
da para consumo in natura. “O restante
produzíamos suco, que também era ven-
dido”, informa. Já a colheita feita agora em
dezembro e início de janeiro, toda a pro-
dução, que foi muito boa, acabou sendo
negociada rapidamente, em apenas um
ponto de venda.

A produtora acompanha o marido todo
ano no Show Rural. Segundo ela, é lá que
são analisadas as variedades de milho e
soja cultivadas na propriedade. “O que se
vê no evento ajuda a decidir o que planta-
mos nas safras seguintes”, relata Lurdes.



ÊNFASE NA AGRICULTURA CONSERVACIONISTA
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T
erraceamento, uso de dejetos da cri-
ação de suínos e aves, adubação

verde e equipamentos para plantio di-
reto. Estes são destaques de tecnologi-
as que o Iapar (Instituto Agronômico
do Paraná) vai apresentar em mais uma
edição do Show Rural Coopavel, entre
os dias 7 e 11 de fevereiro de 2011.

“Daremos ênfase às tecnologias con-
servacionistas, o visitante vai sair con-
vencido que é possível conciliar alto
nível de produtividade com respeito ao
solo e ao meio ambiente”, resume o
agrônomo Adelar Motter, coordenador
das unidades demonstrativas do Iapar.

O destaque deste ano é a unidade
de terraceamento em plantio direto.
Muitos produtores estão desmanchan-
do essa proteção contra as enxurradas.
O problema é que, isoladamente, a pa-
lhada não é suficiente para evitar o es-
corrimento de água, e já se vê muita
propriedade com sulcos de erosão, mes-
mo em solos com cobertura de palha.

O Iapar apresenta recomendações
sobre espaçamento e as melhores alter-
nativas para construção e manutenção
de terraços em nível para proteger o
terreno contra a erosão superficial. Para
proteger o solo, também poderão ser
conferidos os benefícios do uso de cro-
talária, mucuna, linhaça, guandu e de-
zenas de outras plantas.

De acordo com o pesquisador Ade-
mir Calegari, a utilização dessas plan-

tas beneficia todos os atributos (quími-
cos, físicos e biológicos) do solo; con-
tribui para um maior equilíbrio ambi-
ental e ainda facilita o aumento da bi-
odiversidade – o que estimula a pre-
sença de inimigos naturais e, conse-
quentemente, pode diminuir a infesta-
ção de pragas, doenças e nematóides
nas lavouras comerciais cultivadas em
seqüência. E, ao contrário do que mui-
to produtor pensa, “o uso dessas plan-
tas pode ser rentável”, finaliza o pes-
quisador.

Outra técnica que contribui para a
rentabilidade do produtor e protege o
ambiente é usar nas lavouras os resí-
duos da criação de suínos e aves. De
acordo com a pesquisadora Graziela
Barbosa, a adubação com esses deje-
tos, aliada ao plantio direto, pode ser
uma alternativa para a redução de cus-
tos com adubação mineral, e ainda
melhorar o controle da erosão porque
“a adição de matéria orgânica no solo
amplia a capacidade de retenção e in-
filtração de água no solo e, consequen-
temente diminui o escorrimento na su-
perfície”, explica.

Tecnologias do Iapar
conciliam produtividade
e respeito ao ambiente

Iapar: presente no Show Rural 2011

Terraceamento em plantio direto: prática que evita a erosão do solo

P3161H, DA PIONEER
A Pioneer estará presente

no Show Rural da Coopavel
lançando diversas novidades

em produtos e serviços. Uma
delas é o P3161H, um híbrido
simples, superprecoce com

alto potencial produtivo e já
disponível com a tecnologia
Herculex®I. Seu grande bene-

fício para os produtores de
safrinha é a colheita mais rá-
pida de suas lavouras evitan-

do perdas com geadas e esti-
agens.

A Pioneer ainda apresenta-

rá a tecnologia HR, que é a as-
sociação da tecnologia
Herculex®I com a tecnologia

Roundup Ready® permitindo
aos produtores controlar as
principais ervas daninhas em

pós-emergência utilizando
herbicidas a base de glifosa-
to e glufosinato de amônio.

Novas opções do serviço de
Tratamento de Sementes In-
dustrial como Poncho® e

Avicta® Completo também
serão apresentados durante
a feira. A opção Avicta Com-

pleto ainda está em fase de
testes, podendo ser comerci-
alizado em breve.

TECNOLOGIA COODETEC
O público do Show Rural

terá a oportunidade de conhe-

cer as novidades que a Coo-
detec preparou para este ano,
com destaque, na soja, para a

cultivar CD 250RR-STS, super-
precoce, com média de 110
dias de ciclo, crescimento in-

determinado e que permite
antecipação de plantio, geran-
do maior segurança para a

safrinha de milho. Na área de
soja, o produtor encontrará
ainda os lançamentos CD

238RR, CD 248RR e CD249RR-
STS. Também estarão lá as
cultivares já consagradas na

época das convencionais, po-
rém agora na versão RR, como
as CD 202, 206 e 215.
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O
 Sistema Faep vai promover a visi-
ta de mais de 6 mil produtores, ao

Show Rural Coopavel, que acontece em
Cascavel, em sua 23ª edição, de 7 a 11
de fevereiro. Os agricultores integrarão
150 caravanas de todas as regiões do
Estado. Está confirmada a participação
de 120 sindicatos rurais.

No parque onde acontece o Show
Rural também haverá um estande do
Sistema Faep. O espaço servirá de apoio
para orientação sobre atividades e dis-
tribuição de materiais informativos re-
ferentes aos cursos do Senar-PR. O Sin-
dicato Rural Patronal de Cascavel tam-
bém estará presente no local.

A Faep participa do evento organi-

FEVEREIRO/MARÇO DE 2011

�S H O W   R U R A L

FAEP ORGANIZA
150 CARAVANAS
Sistema vai levar 6 mil
produtores rurais
a evento tecnológico

zado pela Coopavel, desde a primeira
edição, em 1989. O sistema reúne a
Federação da Agricultura do Estado do
Paraná, Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural do Paraná (Senar-PR) e
sindicatos rurais patronais.

DESDE 1989

O Sistem Faep participa
do Show Rural Coopavel
desde a primeira edição,
há mais de duas décadas
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Show Rural é palco de
evento alusivo aos 50
anos da Massey Ferguson

MF INICIA
CICLO DE FEIRAS

C
om a expectativa da manutenção
 dos bons resultados obtidos em

2010, a Massey Ferguson aporta em ter-
ras paranaenses levando na bagagem
uma linha completa de tratores, colhei-
tadeiras, implementos e o primeiro pul-
verizador fabricado pela marca no país.
A Massey Ferguson estaciona suas má-
quinas em um estande de 700 m2 no
Show Rural Coopavel, em Cascavel.

A feira registra a abertura das par-
ticipações da Massey Ferguson em
eventos no período em que comemora
os 50 anos de fabricação da marca no
Brasil. Para lembrar a data, a fábrica pre-
para uma campanha com programações
especiais lembrando o sucesso nos cin-
quenta anos em território brasileiro.

O diretor de operações comerciais,
Carlito Eckert, aposta em um ano favo-
rável para os negócios no campo. “Tra-
balhamos com a manutenção dos bons
resultados obtidos em 2010 e a aposta
é no reforço de programas como o Mais
Alimentos com a consolidação da pre-
sença das colheitadeiras no programa,”
projeta Eckert. Ele ressalta ainda bons
indicadores para o preço das principais
commodities e a oferta suficiente de
crédito ao produtor rural possibilitan-
do a renovação ou ampliação de sua
frota de maquinário agrícola.

A Massey Ferguson entra no Show

Rural com um retrospecto positivo do
ano anterior, sendo responsável por
mais de 30% das vendas de tratores no
país. Neste segmento, recheiam o es-
paço da fábrica na feira a série MF
4200, que substitui os tratores da Sé-
rie MF 200, líder de mercado há mais
de 30 anos e a série MF 7000 Dyna-6,
reconhecida como a mais moderna pro-
duzida no Brasil e ganhadora do Tro-
féu Prata Prêmio Melhores da Terra
2010, da Gerdau.

PULVERIZADORES MF

Outro avanço da marca para o pe-
ríodo envolve a entrada da marca no
segmento Pulverizadores, com o lança-
mento do modelo MF 9030. A novida-
de é capaz de absorver as irregularida-
des do terreno mantendo a estabilida-
de durante a pulverização, gerando re-
sistência e durabilidade superior. A
máquina passa a ser produzida na
fábrica da AGCO, em Canoas,
no Rio Grande do Sul e mar-
ca presença como pré-
lançamento na edição
2011 do Show Rural
Coopavel.

A marca também avança no merca-
do de colheitadeiras. Para reforçar ain-
da mais sua atuação no segmento, a
fábrica coloca em destaque na feira em
Cascavel duas colheitadeiras. Uma de-
las, a MF 9690 ATR vem equipada com
Rotor de Tecnologia Avançada que ofe-
rece ao produtor rural tecnologia de
ponta, com simplicidade de operação
e fácil manutenção. A outra máquina
em evidência é a primeira colheitadei-
ra com sistema de separação por dois
rotores. A MF 5650 SR pode gerar um
aumento de até 40% no rendimento
quando comparada a outras colheita-
deiras do mercado.

Completam o time de estrelas da
Massey Ferguson no Show Rural, as pla-
taformas de milho Série 3000 e o mo-
nitor de sementes PM 400, além das
ferramentas para agricultura de preci-
são: Auto Guide Powered by Topcon e

System 150.
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A série MF 7000 Dyna-6:
um dos destaques no
estande da Massey Ferguson

Lançamento:
pulverizador MF 9030
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ESTOQUE MODELO ANO PREÇO FILIAL

09035737 MF 5650 2001 145.000,00 CASCAVEL
10047860 TC 57 1998 130.000,00 CASCAVEL
10068136 MF 5650 1994 88.000,00 CASCAVEL
10078307 MF 34 2005 140.000,00 CASCAVEL
10078315 MF 5650 2004 140.000,00 CASCAVEL
10078377 TC 57 2002 170.000,00 CASCAVEL
10088741 MF 5650 2002 130.000,00 CASCAVEL
10109086 MF 5650 2004 150.000,00 CASCAVEL
11010013 MF 5650 2003 135.000,00 CASCAVEL
11010017 MF 5650 2003 140.000,00 CASCAVEL
09086431 MF 5650 2002 143.000,00 CASCAVEL
11010014 MF 5650 2000 100.000,00 MARINGÁ
11010015 MF 5650 2004 120.000,00 MARINGÁ
07102579 IDEAL 9075 1993 50.000,00 P. BRANCO
11010016 MF 5650 2003 135.000,00 ASSIS-SP
10027467 TC 57 1999 130.000,00 CASCAVEL
10027470 TC 57 1999 130.000,00 CASCAVEL
10119128 TC 59 1998 175.000,00 CASCAVEL

ESTOQUE MODELO ANO PREÇO FILIAL

09096698 NH 7630/4 1999 55.000,00 CASCAVEL
09106811 MF 275/2 1981 23.000,00 CASCAVEL
10027505 FORD 6600/2 1976 22.000,00 CASCAVEL
10037698 NH 7630/4 2000 49.000,00 CASCAVEL
10078314 MF 283/2 2003 43.000,00 CASCAVEL
10078317 MF 283/2 2004 45.000,00 CASCAVEL
10088614 FORD 6610/2 1988 28.000,00 CASCAVEL
10088655 MF 295/2 1984 28.000,00 CASCAVEL
10098805 FORD 6610/2 1989 30.000,00 CASCAVEL
10098866 NH TS 110 2003 55.000,00 CASCAVEL
10098915 VALMET 62 ID 1973 11.000,00 CASCAVEL
10119193 FORD 6610/2 1984 27.000,00 CASCAVEL
10119216 MF 292/4 2002 56.000,00 CASCAVEL
10119224 MF 275/2 1976 22.000,00 CASCAVEL
10129356 MF 292/4 2001 55.000,00 CASCAVEL
08105254 MF 275/2 1988 34.000,00 CASCAVEL
10119138 MF 5285/4 2004 55.000,00 CASCAVEL
10129296 MF 275/2 1987 26.000,00 CASCAVEL
11010031 MF 5310/4 2004 69.000,00 CASCAVEL
09076342 MF 275/4 1994 47.000,00 CASCAVEL
09015550 MF 290/4 1987 38.000,00 PALOTINA
08095140 MF 283/2 2001 43.000,00 MARINGÁ
10057977 MF 265/2 1978 21.500,00 PATO BRANCO
10129378 MF 290/2 1984 26.000,00 PATO BRANCO
11010001 MF 290/2 1979 22.000,00 PATO BRANCO
11010028 VALMET 88 1983 23.000,00 MEDIANEIRA
11010131 MF 283/4 2003 49.000,00 CAMPO MOURÃO
09076374 MF 292/4 1994 52.000,00 GOIOERÊ
10109067 MF 275/2 1984 24.500,00 GOIOERÊ
09086475 FORD 5630/2 1994 27.000,00 GOIOERÊ
11010058 MF 290 1992 35.000,00 REALEZA
11010080 MF 290 1989 33.000,00 REALEZAFE
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Itens destacados em vermelho estarão expostos em nosso Feirão de Usados,
que será realizado de 7 a 11/02/2011 ao lado do CT da Coopavel (Show Rural).
Os demais itens (em preto) estão nas lojas da Camagril.

O semi-novo que você procura
está aqui! Colheitadeiras e
tratores a preços imbatíveis!

Fone (45) 2101-0101
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ESPAÇO DE
NEGÓCIOS
Embrapa expõe
produtos e serviços
para a agropecuária

www.sindicatorural.com

U
m lugar para conhecer os produ-
tos e serviços da Empresa Brasilei-

ra de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa), saber como adquiri-los e, princi-
palmente, como utilizá-los em empre-
sas ou propriedades rurais. Assim será
o “Espaço Negócios”, coordenado pela
Embrapa Transferência de Tecnologia
(Brasília – DF) durante o Show Rural
Coopavel, realizado de 7 a 11 de fe-
vereiro.

“Produtores e empresários terão
acesso a informações sobre várias tec-
nologias com grande potencial para
gerar novos negócios”, destaca Socor-
ro Morais, supervisora de eventos da
Embrapa Transferência de Tecnologia.
Além disso, será possível ter acesso ao
Catálogo de Produtos e Serviços da
Embrapa, um espaço virtual com infor-
mações em português, inglês e espa-
nhol a respeito de todas as tecnologias
já validadas pela empresa.

O Catálogo inclui dados sobre cul-
tivares, animais de diferentes raças e

linhagens, equipamentos, softwares,
mapas, serviços de análise, sistemas de
informação via internet, cursos, dias de
campo, entre outros. A navegação é
autoexplicativa e pode ser feita por hi-
pertexto (clicando-se sobre o texto), de
forma gráfica (árvore hiperbólica) ou
por sistema de busca (palavras-chave),
conforme instruções disponíveis na
página www.embrapa.br/catalogo.

Os visitantes da feira poderão, ain-
da, conhecer o sistema de parcerias da
Embrapa. “O produtor será informado
sobre as possibilidades de parceria com
a Embrapa e também com as fundações,
empresas privadas e produtores que
trabalham no desenvolvimento de cul-
tivares, na produção de mudas e na co-
mercialização desses materiais”, afirma
a supervisora de eventos da empresa.

PRODUTOS AGRONELLI
A Agronelli vai disponibili-

zar materiais informativos so-
bre seus produtos, no Show
Rural. Em estande dinâmico e
interativo, técnicos farão de-
monstrações e explicarão
todo o portfólio da empresa
que é desenvolvido para aju-
dar os produtores a explora-
rem ao máximo o potencial
produtivo do agronegócio. De
acordo com o coordenador de
vendas da Agronelli, Roilton
Paiva, dentre os produtos
apresentados está o gesso
agrícola.

PORTFÓLIO CASE IH
A Case IH traz para a 23ª

edição do Show Rural Coopa-
vel, seu portfólio de equipa-
mentos agrícolas que une tra-
dição e tecnologia aplicada
para tornar o negócio do cam-
po ainda mais lucrativo. A
marca apresenta sua nova co-
lheitadeira de grãos Axial-Flow
7120, agora fabricada no Bra-
sil, além de sua linha comple-
ta de tratores, plantadeiras,
pulverizadores e colhedoras
de cana.

PRODUTOS BASF
Nos cinco dias do Show

Rural Coopavel, a Basf apre-
sentará 2 novos produtos que
passam a integrar seu portfó-
lio de fungicidas: Abacus® HC
e Opera® Ultra. O primeiro é
para a cultura do milho, atu-
ando no controle da ferrugem
(Puccinia sorghi e Puccinia
polysora) e mancha-de-phae-
osphaeria (Phaeosphaeria-
maydis). Já o Opera® Ultra é
destinado ao manejo das cul-
turas de amendoim, milho, tri-
go, soja sendo também uma
nova opção para o manejo das
culturas de algodão e feijão.

BR 277 NO TWITTER
Quem já é usuário do Twit-

ter, poderá acompanhar como
estará o movimento na BR-
277, em direção ao Show Ru-
ral (www.twitter.com/@ecoca-
taratas). A Ecocataratas irá
monitorar 24 horas, a rodovia,
nas proximidades do local.

TORTUGA ENFOCA
SUPLEMENTAÇÃO
ESTRATÉGICA

A Tortuga vai disponibilizar,
no Show Rural, profissionais
especializados em bovinos de
corte e confinamento, bovinos
de leite, suinocultura, avicultu-
ra e em saúde animal, para es-
clarecer dúvidas sobre seus
produtos. O foco será o Progra-
ma de Suplementação Estraté-
gica, que oferece suplementos
minerais, proteicos e energéti-
cos para bovinos e permite a
antecipação do início da vida re-
produtiva das fêmeas, além de
propiciar maior ganho de peso
com consequente redução da
idade de abate, incrementando
a produtividade e aumentando
os lucros do pecuarista.

Materiais lançados pela Embrapa es-
tarão no Show Rural Coopavel

FEVEREIRO/MARÇO DE 2011
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AGENDA DA OCEPAR
O Sistema Ocepar convi-

dou especialistas em agrone-
gócio, meio ambiente, biotec-
nologia e saúde para integrar
a programação de palestras e
eventos que serão realizados,
em parceria com a Coodetec,
em estande no Show Rural. A
primeira reunião de 2011 da
diretoria da Ocepar e a recep-
ção de um grupo de diretores,
executivos e produtores liga-
dos à Illinois Soybean Asso-
ciation (EUA) abre a grade de
atividades. Durante o evento,
haverá palestras sobre saúde,
legislação ambiental e merca-
do agrícola.

AMOP PRESENTE
Prefeitos, vereadores, de-

putados e outras autoridades
têm no estande da Amop (As-
sociação dos Municípios do
Oeste do Paraná),no Show
Rural Coopavel, um ponto de
encontro. A entidade munici-
palista praticamente transfere
sua estrutura durante os 5 dias
de evento e concentra sua atu-
ação na capitalização política
proporcionada pela maciça pre-
sença de autoridades neste que
é considerado o maior evento
de difusão tecnológica rural do
Brasil. O estande da Amop fica
anexo ao complexo do Institu-
to Emater, em frente à maquete
ambiental.

LIVROS TÉCNICOS
A Livraria Embrapa, res-

ponsável pela comercializa-
ção de publicações impressas
e eletrônicas da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa), estará presen-
te no 23º Show Rural Coopa-
vel. Vai apresentar mais de
180 títulos de publicações,
entre os quais 69 lançados em
2010 e as novidades editoriais
deste ano. O estande da livra-
ria, que funcionará na Casa da
Embrapa, terá publicações
sobre agricultura, pecuária,
meio ambiente, agroindústria,
recursos genéticos, agroener-
gia etc. Todas as publicações
comercializadas pela Embra-
pa no Show Rural Coopavel
terão desconto de 30%.

N
o dia 8 de fevereiro, no Show Ru-
ral, será aberto o Ciclo de Pales-

tras Informação e Análise do Agrone-
gócio. A promoção é da Gazeta do Povo,
em parceria com a Ocepar e a Faep,
tendo apoio do Conselho de Informa-
ção sobre Biotecnologia, New Holland,
Boutin Fertilizantes e Coopavel.

A etapa de Cascavel é o primeiro
de seis eventos que serão realizados em
2011, sendo cinco no Paraná e um em
Luís Eduardo Magalhães (Oeste da
Bahia). No Show Rural, o ciclo come-
çará às 14 horas, com palestra sobre
“Perspectivas para a economia brasilei-
ra em 2011”, a cargo do ex-diretor do
Banco Central e sócio da Tendências

�A G R O N E G Ó C I O

MERCADO E
CONJUNTURA
Ciclo de palestras no
Show Rural aborda
tendências da economia

Consultoria Integrada, Gustavo Loyola.
Em seguida, a partir das 15 horas,

o deputado federal e ex-ministro da
Agricultura, Reinhold Stephanes, o
vice-presidente da Associação Nacio-
nal e Fabricantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea), Milton Rego, a dire-
tora-executiva do Conselho de Infor-
mações sobre Biotecnologia, Alda Le-
rayer, e o presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, participam de um painel
para discutir as tendências para o
agronegócio.

“Será uma oportunidade para de-
bater com a cadeia produtiva o futuro
do agronegócio, no Brasil e no mundo.
Vamos falar sobre tecnologia, política
agrícola e economia, tripé que influen-
cia o desempenho, a competitividade e
a rentabilidade no campo. Nosso obje-
tivo, enquanto veículo de comunicação,
é informar e auxiliar no processo de
tomada de decisão, dentro e fora da
porteira”, diz o coordenador do Núcleo
de Agronegócio do Grupo Paranaense
de Comunicação (GRPCom), Giovani
Ferreira.

Loyola, ex-diretor do BC, vai falar sobre perspectivas para a economia





20 � SINDIRURAL www.sindicatorural.com

�N E W   H O L L A N D

Empresa leva tradição
e inovação tecnológica
ao Show Rural Coopavel

LINHA COMPLETA DE MÁQUINAS

Colheitadeira CR9060, uma das atrações da New Holland: maior capacidade de debulha e aproveitamento dos grãos

A
 New Holland desembarca em Cas-
 cavel, para o Show Rural 2011 Co-

opavel, que acontece de 7 a 11 de feve-
reiro. A marca comemora 35 anos da
instalação da fábrica em Curitiba, apre-
sentando soluções para os novos desa-
fios da agricultura. Durante a 23ª edi-
ção do evento, expõe a sua completa
linha de máquinas.

Atendendo os mais diversos setores
do agronegócio, a marca reafirma o
compromisso com o homem do cam-
po. “Desenvolver e adaptar os equipa-
mentos às características da atual ne-
cessidade da produção agrícola é um
compromisso para a New Holland”,
afirma Francesco Pallaro, vice-presiden-
te da marca na América Latina.

“Quando escolhemos o Paraná para
instalar a fábrica no País, em 1975,
entendemos a posição estratégica do
Estado neste setor”, diz o diretor, acres-
centando que, “agora desenvolvemos e
fabricamos aqui os equipamentos que
trabalham nos campos de todo o Brasil
e de outros 80 países”.

FEVEREIRO/MARÇO DE 2011

A planta da New Holland no Brasil,
que está localizada no Paraná, é a mai-
or unidade do grupo fora dos Estados
Unidos e da Europa. E é a única no
mundo que produz tratores, colheita-
deiras e componentes num mesmo sí-
tio. No Estado, os produtores contam
com 22 concessionárias
distribuídas nas micror-
regiões agrícolas.

ATRAÇÕES
Os tratores e colhei-

tadeiras New Holland
que se destacam nos pro-
gramas de governo são
uma atração à parte para
os produtores que visita-
rem a feira buscando
boas oportunidades de
negociação. “Estamos
em um cenário que per-
mite o investimento do
produtor rural em tecno-
logia, o que está levando o Brasil a atin-
gir novos recordes de produção”, ob-
serva o vice-presidente.

Para atender à demanda dos pro-
dutores de grãos, a New Holland des-
taca a colheitadeira de duplo rotor
CR9060. A máquina, que passou a ser

produzida no Brasil ano passado, tem
maior capacidade de debulha, o que
possibilita maior limpeza e aproveita-
mento dos grãos, mesmo em condições
adversas.

A nacionalização do equipamento
permite a facilidade de compra, possi-
bilitando financiamento através do Fi-
name PSI, que opera com taxa de juros
de 5,5% ao ano até março. A fabrica-

ção nacional da CR9060
também completou a li-
nha de colheitadeiras ofe-
recidas pela New Holland,
que desenvolveu aqui a
CS660 Super Flow, que
agora tem uma versão es-
pecial para a colheita de
arroz irrigado, e fabrica
em Curitiba a reconheci-
da linha TC, com os mo-
delos TC5070 – que faz
parte do Mais Alimentos
– e TC5090.

Outro destaque é a li-
nha de tratores TL Exitus,
que este ano ganha a ver-

são com cabine. A linha TL Exitus –
composta pelos modelos TL60E, de 65
cv, TL75E, de 78 cv, TL85E, de 88 cv, e
TL95E, de 103 cv – é uma das mais
vendidas no Brasil. A versão cabinada
garante ainda mais conforto e seguran-
ça aos tratoristas.

Francesco Pallaro





E
m 2010, as exportações brasileiras
 fecharam em US$ 201,9 bilhões.

Já as importações alcançaram US$
181,6 bilhões. O superávit – US$ 20,3
bilhões – é o pior resultado na balança
comercial desde 2002. Ficou abaixo do
desempenho de 2008, ano que estou-
rou a crise internacional. O melhor sal-
do nos últimos 8 anos ocorreu em 2006,
com USS$ 46,1 bilhões.

O agronegócio, como tradicional-
mente, foi o responsável pelo saldo
positivo na balança comercial do País.
O setor contribuiu, no ano passado,
com um superávit recorde: US$ 63 bi-
lhões. Tanto que, se este segmento fos-
se excluído nas contas do comercio in-
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EXPORTAÇÕES DO PR
O agronegócio foi o
carro-chefe do Paraná
no comércio internacional,
em 2010, com 72% do total
das vendas externas do
Estado. As exportações dos
6 principais complexos
agroindustriais  (soja, carne,
sucroenergético, café,
produtos florestais
e milho em grão) tiveram
receita de US$ 10,20 bilhões

�B A L A N Ç A   C O M E R C I A L

Sem o agronegócio,
Brasil registraria um
déficit de US$ 42 bi

PIOR PLACAR
EM 8 ANOS

ternacional, o Brasil amargaria o mai-
or déficit anual de sua história (US$
42,7 bilhões).

EM UMA DÉCADA
A soma das exportações do agrone-

gócio brasileiro durante os últimos 10
anos foi de US$ 482,5 bilhões. No mes-
mo período, as importações do segmen-
to perfizeram um total de US$ 74,2 bi-
lhões. Isso significa que o saldo positi-
vo acumulado pelo setor, desde 2001,
chegou a US$ 408,3 bilhões.

Na última década, o resultado da
balança comercial seria uma tragédia,
não fosse o reforço garantido pelo agro-
negócio. O País passaria de um superá-
vit acumulado de US$ 275,3 bilhões,
para um déficit de US$ 133 bilhões. Ou
seja, os US$ 288,5 bilhões em reservas
internacionais que o Banco Central
possui hoje simplesmente evaporariam.
Além disso, as autoridades econômicas
teriam de bater às portas do sistema
financeiro, lá fora, para tentar conse-
guir mais de US$ 100 bilhões, só para
fechar as contas do comércio.
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EXPORTAÇÕES
Principais contribuições
em 2010DESEMPENHO DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO COMPARADO

COM O SALDO TOTAL DO PAÍS NO MERCADO EXTERNO

AGRONEGÓCIO BRASIL

Saldo total com
o agronegócio

Saldo total sem
o agronegócio

Ano Exp. Imp. Saldo

2010 76,4 13,4 63,0 20,3 -42,7

2009 64,7 9,8 54,9 25,3 -29,6

2008 71,9 11,8 60,1 24,7 -35,4

2007 58,4 8,7 49,7 40,0 -9,7

2006 49,4 6,7 42,7 46,1 3,4

2005 43,5 5,1 38,4 44,7 6,3

2004 39,0 4,8 34,2 33,7 -0,5

2003 30,6 4,7 25,9 24,8 -1,1

2002 24,8 4,4 20,4 13,1 -7,3

2001 23,8 4,8 19,0 2,6 -16,4

TOTAL 482,5 74,2 408,3 275,30 -133,0

Essa é a estimativa para exportações do
agronegócio brasileiro em 2011, segun-
do o Ministério da Agricultura

AGRONEGÓCIO
Exportações em 2010

China - 14,4%

Países Baixos - 7,1%

Estados Unidos - 7,1%

BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA EM US$ BILHÕES
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U
m dos 3 maiores players da cadeia
 mundial de fertilizantes fosfata-

dos, o grupo francês Timac Agro pre-
para para este início de 2011, o lança-
mento no País, de um produto que deve
mudar radicalmente o conceito de adu-
bação, que se mantinha inalterado há
mais de um século.

Trata-se de uma inovação tecnoló-
gica que consegue fazer com que ele-
vadas quantidades do fósforo aplicado
no solo seja de fato disponibilizado às
plantas. Da forma tradicional como
vem sendo aplicado, o fósforo tem efi-
ciência média de apenas 45%.

O novo fertilizante, que leva o nome
“Top-Phos”, incorpora uma molécula
orgânica que se liga ao fósforo através
de uma ponte metálica, impedindo sua
reação com metais e outros componen-
tes do solo. Sem risco de neutralização,
toda a força do nutriente fica disponí-
vel, para ser  aproveitada pela planta.

ESTRATÉGIA TAMBÉM INOVA
A estratégia de lançamento do novo

produto tem como âncora o projeto
“Top-Phos Expedition”, uma experiên-
cia inovadora que integra pesquisado-
res, assistência técnica de Cooperativas
e Revendas e produtores às equipes de
campo da Timac Agro.

As ações são desenvolvidas em 2
níveis: junto a pesquisadores, agrôno-
mos e lideranças, que formam o seg-
mento chamado “Mestres do Campo” e
junto a produtores-modelo de diferen-
tes regiões e culturas.

Uma das primeiras ações voltadas
aos Mestres do Campo acontecerá nes-
te dia 5 de fevereiro. A convite da em-
presa  mais de 3 dezenas de pesquisa-
dores de empresas públicas e privadas,
agrônomos, técnicos e comunicadores
estarão visitando, na Espanha, centros
de pesquisa e laboratórios onde a nova
tecnologia foi desenvolvida.

Nas propriedades rurais, o projeto
tem como propósito radiografar o de-
senvolvimento de diferentes culturas

�F E R T I L I Z A N T E S

A REVOLUÇÃO
DO FÓSFORO
Tecnologia evita risco
de neutralização do
nutriente nas lavouras

com o uso do fertilizante Top-
Phos, formando um banco de
dados com diagnósticos de
safra e produtividade das áre-
as tratadas com o produto.

O trabalho, que inclui pa-
lestras, dias de campo e demonstrações,
vai gerar relatórios a serem entregues
aos produtores com anotações e subsí-
dios que os ajudarão a otimizar os in-
vestimentos em insumos e nas tecno-
logias de adubação. E, consequente-
mente, melhorar a produtividade de
suas lavouras. O estudo irá gerar uma
informação pró-ativa, que será útil  para
o produtor, para a assistência técnica e
pesquisadores.

“Com os dados levantados na Top-
Phos Expedition será possível otimizar

CASCAVEL PRESENTE
A comitiva técnica “Mestres do Campo”, que estará visitando os

centros de pesquisa na Europa e conversando com os pesquisadores
responsáveis pela inovação tecnológica, é integrada pelos cascave-
lenses Modesto Félix Daga (agrônomo, produtor e diretor do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel), Edson Feliciano (pesquisador do programa
Fertilidade de Solos da Coodetec) e Violar Sarturi  (jornalista e diretor da
VS Comunicação, empresa especializada em Comunicação para o Agro-
negócio).
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Produto faz com que eleva-
das quantidades do fósforo
aplicado no solo seja de fato
disponibilizado às plantas.

a aplicação de fósforo, melhorando o
nível de produção, aumentando o ní-
vel de fósforo disponível às plantas e
reduzindo os riscos de contaminação
ambiental causada pelos excedentes de
fertilizante.

Os benefícios com o uso do Top-
Phos refletem-se em uma agricultura
mais eficiente e em um meio ambiente
menos impactado pelo desequilíbrio
causado pelo excesso de insumos”, des-
taca o diretor da Unidade Paraná da Ti-
mac Agro, Marco Aurélio Justus.
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�F I N A N C I A M E N T O

CRÉDITO MAIS
FÁCIL NO PR
Dispensa da outorga
definitiva de água
beneficia produtor rural

Representantes do Estado, Faep, Ocepar e BB na assinatura da portaria

por dia, considerada como de uso in-
significante, conforme resoluções da
Secretaria de Estado do Meio Ambien-
te. A medida conta com a parceria do
Banco do Brasil, Sistema Federação da
Agricultura do Paraná (Faep) e Siste-
ma Ocepar.

Agora, o próprio produtor declara
que faz uso de pouca água para suas

O
 governador Beto Richa assinou no
dia 31 de janeiro, portaria que des-

burocratiza e torna mais rápido o pro-
cesso de emissão de autorização para
captação de água, necessário em pedi-
dos de financiamento junto a institui-
ções financeiras. A medida beneficia
mais de 400 mil propriedades rurais de
pequeno porte do Paraná.

O termo de autodeclaração de uso
independente de outorga é válido para
as captações e derivações não tratadas
até o limite de 43 mil litros de água

atividades e apresenta ao banco, que
não mais pedirá uma outorga definiti-
va. Antes dessa portaria, o agricultor
que pedia um financiamento precisava
fazer um pedido formal e conseguir a
outorga de água, que poderia demorar
vários meses. O Instituto de Águas ti-
nha mais de 6 mil pedidos de outorga
aguardando aprovação.

Fones (45) 9141-7095 e (45) 9117-9262
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SAFRA CHEIA E PREÇO BOM
A safra de verão de
2010/2011 entrou na
fase de colheita,
no Oeste do Paraná,
com a combinação de
dois aspectos positivos,
para retomada do
processo de recuperação
da renda no campo:
lavouras de soja e milho
imunes às ameaças do
fenômeno La Niña,
apresentando
indicativos de uma
excelente produtividade,
e preços animadores.

A saca de soja encerrou o primeiro
mês do ano de 2011 com cotação mé-
dia, no Estado, de R$ 45,00. Já a saca
de milho fechou, no dia 31 de janeiro,
a R$ 21,50. Os valores, que voltaram a
ficar próximos dos patamares registra-
dos entre novembro de 2003 e maio de
2004, são considerados atrativos.

A expectativa é encerrar um perío-
do de 7 anos de vacas magras, em que
os preços da soja chegaram a desabar

SMARCZEWSKI:

expectativa de 60 sc/ha
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VALOR DA PRODUÇÃO
Em 2011, o valor bruto da

produção agrícola brasileira
deverá registrar novo recorde:
R$ 187 bilhões, que represen-
ta um crescimento de 8,29%
se comparado aos valores ob-
tidos em 2010 (R$ 172,74 bi-
lhões). Os dados são do Mi-
nistério da Agricultura.

RELATÓRIO DO USDA
O último levantamento do

Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA)
projeta para a Argentina, na
safra 2010/11, 50,5 milhões de
toneladas. Esse dado repre-
senta uma queda de 1,5 mi-
lhão de toneladas, provocada
pela estiagem.

SAFRA MUNDIAL
Principais estimativas do

USDA, para a safra mundial:
soja – 255,5 milhões de tone-
ladas (corte de 2,25 milhões
de toneladas), milho – 816,0
milhões de toneladas (menos
4,7 milhões de toneladas) e
trigo – 645,8 milhões de tone-
ladas (queda de 700 mil tone-
ladas).

�H O R A   D E   C O L H E R

para R$ 23,40 a saca, e, os do milho,
caíram para até R$ 10,00. Nesse inter-
valo de tempo, houve apenas dois cur-
tos picos, em safras com acentuado
grau de frustração causada por estia-
gem, como durante 2 meses de 2009.

A seca na Argentina, relatórios que
apontam estoques mundiais menores,
petróleo em alta e apetite por compras
pela China estão impulsionando o mer-
cado da soja, afirma Genésio Bortoli,
diretor comercial da Divisão Agrícola
da Plantar. Segundo ele, os preços pra-
ticados hoje são interessantes, permi-
tindo a recuperação de um necessário
nível de rentabilidade no campo.

“Nas últimas safras, o produtor vi-
nha trabalhando com prejuízo”, avalia.
“Como consequência de um cenário
internacional demandante, os preços
das commodities estão aumentando
para uma situação mais condizente, em
relação aos custos de produção”, diz o
diretor da Plantar, que é também pro-
dutor rural.

COMERCIALIZAÇÃO
O produtor rural José Smarczewski

Filho deflagrou a colheita da safra de
soja, em uma área com 181,5 hectares,
na Linha Guavirá, em Cascavel, no dia
31 de janeiro. Ao ser ouvido pela re-
portagem da SindiRural, quando tira-
va a primeira carga da lavoura, ainda
não tinha uma base precisa sobre pro-
dutividade.

Mas a expectativa era de um resul-
tado em torno de 60 sacas por hectare.
“O clima foi favorável, apesar de previ-
sões que anunciavam possível influência
do La Nina já na safra de verão”, comen-
ta o produtor, que antecipou a venda de
15% da sua safra. A intenção, segundo

ele, era negociar o restante na medida
em que fosse colhendo.

Smarczewski Filho também plantou
12 hectares com feijão, pelo quarto ano
consecutivo. O grão foi colhido no fi-
nal de dezembro, com um desempenho
de 37 sacas por hectare. Comercializou
a produção por R$ 70,00 a saca. Só não
conseguiu R$ 130,00, cotação de duas
semanas antes, porque fez a safra mais
tarde, em razão de atraso no plantio
provocado pela estiagem de setembro.

Sobre o resultado da safra de ve-
rão, afirma que a preocupação é colo-
car em dia parcelas de financiamentos.
Sobre planos a respeito de novos in-
vestimentos, diz que é uma questão ain-
da a pensar.

Segundo o produtor, tudo vai de-
pender da safrinha, ainda sob risco de
estiagem, segundo os meteorologistas.
A intenção dele era semear 40% da área
com milho, nos primeiros dias de feve-
reiro. A aveia será outra opção no in-
verno. O trigo está fora de cogitação.

SOJA: clima ajudou no
desenvolvimernto da lavoura

www.aurusequipamentos.com.br - (45) 3223-0051

CILINDROS

CERVEJEIRA FABRICAÇÃO
PRÓPRIA

FREEZER
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VEM AÍ UM
NOVO RECORDE
Estimativas indicam
que Brasil deve colher
149,4 mi de ton de grãos

A
 produção nacional de grãos, no
 ciclo 2010/2011, deverá chegar a

149,4 milhões de toneladas. A estima-
tiva, da Conab, representa um novo
recorde. Incorpora um incremento de
0,1%, o equivalente a um crescimento
de 212 mil toneladas sobre a safra pas-
sada (149,2 milhões de toneladas).

A área destinada ao cultivo nesta
safra é calculada em 48 milhões de
hectares (1,3% a mais que a do perío-
do anterior). O algodão registra o mai-
or crescimento em área (55,2%). Já a
soja ocupa um espaço 2,6% superior
(24 milhões de hectares), o que signi-
fica 611 mil hectares a mais. E o milho
sofreu queda, na primeira safra, de
aproximadamente 7,5%.

O último levantamento do gover-
no, divulgado em janeiro, aponta uma
produção de 68,5 milhões de tonela-
das de soja. De milho, são previstas
31,5 milhões de toneladas de milho,
na primeira safra, 21,2 milhões de to-
neladas, na segunda. De feijão, são es-
timadas 3,4 milhões de toneladas e, de
arroz, 12,6 milhões de toneladas.

ARROZ

12,6 MILHÕES

FEIJÃO – TOTAL

3,4 MILHÕES

MILHO – 1ª SAFRA

31,5 MILHÕES

MILHO SAFRINHA

21,2 MILHÕES

SOJA

68,5 MILHÕES

SAFRA 2010/2011

*Estimativa da Conab

Em milhões de ton

SALVATTI: clima correu

de acordo e os preços

estão correspondendo

NO PARANÁ
Relatório da Secretaria de Estado da

Agricultura prevê uma produção de
19,85 milhões de toneladas de grãos,
no Paraná, na safra 2010/2011 (+7%).
Os principais produtos que contribui-
rão para esse desempe-
nho são a soja (13,8
milhões de toneladas) e
o milho (11 milhões de
toneladas, sendo 5,4
milhões na primeira sa-
fra e 5,6 milhões na sa-
frinha).

EM CASCAVEL
A soja ocupou um

espaço de 86.100 hecta-
res, neste ciclo de verão,
em Cascavel. A produ-
ção da oleaginosa esti-
mada para o município
é de 284 mil toneladas.
Para milho comercial,
foram destinados ape-
nas 3,9 mil hectares,
com um volume espera-
do de 37 mil toneladas.
Em outros 1,7 mil hec-
tares, houve plantio de milho para si-
lagem.

Um exemplo da preferência do cas-
cavelense pela soja no ciclo de verão é
o produtor rural Maycon Salvatti. Ele
plantou 508 hectares, somente com a
oleaginosa. E a expectativa é de um
bom resultado: “O clima correu de acor-

do e os preços estão correspondendo”,
analisa.

Quando iniciou a colheita, no dia
26 de fevereiro, Maycon já havia ven-
dido, antecipadamente, em torno de
15% da produção prevista. E, a estra-

tégia, era comerci-
alizar na medida em
que fosse entregando a
safra, aproveitando as
boas cotações pratica-
das pelo mercado.

O produtor não dis-
põe ainda de uma ava-
liação sobre a rentabi-
lidade. Mas percebeu
uma leve redução de
custos, em compara-
ção com o ciclo anteri-
or. A exceção foi o fer-
tilizante. Ele fez só
duas aplicações de de-
fensivos para controlar
pragas e doenças. Não
registrou nenhum foco
de ferrugem asiática
nas suas lavouras, es-
palhadas por diversos
pontos de Cascavel.

Maycon também revela preferência
pelo milho safrinha, cuja área no Para-
ná está crescendo 11%. Ele está seme-
ando 363 hectares com o cereal, imedia-
tamente após a colheita. A colheitadeira
é seguida, de perto, pelo trator e planta-
deira. Vai ainda cobrir 145 hectares, com
aveia. De trigo, nem um pé.





O
 cultivo de trigo tem levado o pro-
dutor rural a experimentar os mais

variados sentimentos ruins: desânimo,
frustração, arrependimento, revolta e,
um dos mais comuns ultimamente, o
de traição. A lista inclui também a acei-
tação, o conformismo e até a comise-
ração (pena de si próprio) diante de
uma tragédia que se tornou rotina.

E, na safra de inverno deste ano, o
risco de se repetir essa situação é ain-
da maior. Ocorre que estão presentes
novamente todos os fatores que con-
tribuíram para desastres em ciclos an-
teriores: preços baixos, questões climá-
ticas, indefinição na política para o se-
tor. E com um agravante: mudanças na
classificação do cereal, com conseqü-
ências ainda não totalmente dimensio-
nadas.

“Sem dúvidas, temos pela frente a
mais imprevisível das safras de trigo”,
avalia o presidente do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, Paulo Roberto
Orso. “Não há confiança por parte do
triticultor, as previsões climáticas são
sempre preocupantes, o mercado está

�T R I G O

A MAIS IMPREVISÍVEL DAS SAFRAS

Nova classificação
aumenta as incertezas
na triticultura nacional

parado e a maior parte da safra para-
naense passada ainda não pôde ser co-
mercializada”, justifica.

Quanto à nova classificação estabe-
lecida para o trigo, Orso recomenda aos
produtores buscar com a assistência
técnica, informações sobre as varieda-
des que atendem essas exigências e
práticas de manejo da cultura funda-
mentais para reduzir as possibilidades
de comprometimento da qualidade do
cereal.

As mudanças nas normas de classi-
ficação vigoram a partir de 1º de ju-
lho. Elas definem critérios de quali-
dade do trigo nas políticas públicas
de apoio à comercialização do gover-
no federal previstas na Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos (PGPM),
como as Aquisições do Governo Fe-
deral (AGF) e os Prêmios de Escoa-
mento da Produção (PEP).

ESTIMATIVA
A safra de trigo de

2011 é uma incógnita. A
sucessão de problemas na
atividade transforma em
um verdadeiro exercício
de adivinhação, qualquer
estimativa de cultivo nes-
se momento. Os primei-

ros estudos apontam para uma redu-
ção de 15% na área plantada em Cas-
cavel.

Mas tudo vai depender das notícias
durante o próximo mês. Segundo sinais
dados pelo Ministério da Agricultura,
devem sair em fevereiro novidades na
política de apoio ao setor. Os principais
pontos envolveriam salvaguardas para
dar sustentabilidade econômica à ati-
vidade. Também haveriam pontos re-
ferentes a seguro e custeio rural.

A triticultura aguarda com ansieda-
de o atendimento de reivindicações.
Elas foram formuladas pela Faep e Oce-
par, a partir de seminários realizados em
várias cidades do Paraná, no final do ano
passado. Em Cascavel, o evento aconte-
ceu no dia primeiro de dezembro, na sede
do Sindicato Rural Patronal.

A área com trigo também deve so-
frer influência em razão de atraso na
colheita da safra de verão. Esse fator
pode manter como únicas opções no

inverno, o cultivo do
cereal e de aveia, no
caso de produtores
que não consigam vi-
abilizar a implanta-
ção da safrinha den-
tro do prazo e não
queiram investir sem
a garantia de Proa-
gro.

PRODUÇÃO
5,6 milhões de ton
CONSUMO
10,4 milhões de ton

MERCADO BRASILEIRO
DE TRIGO EM 2010
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PROPOSTAS PARA A TRITICULTURA

APOIO À COMERCIALIZAÇÃO
� Preço Mínimo de Garantia e instrumentos de co-

mercialização
� Aumentar o Preço Mínimo, passando-o do valor

atual, de R$ 477,00 por tonelada para R$ 537,42;
� Alocar recursos para Em-

préstimos do Governo Federal
com Opção de Venda, resgatan-
do este instrumento e garantin-
do ao produtor, nesta modalida-
de, o amparo de pelo menos 50%
da produção anual;

� Estabelecer com 60 dias de
antecedência ao plantio do trigo
a quantidade de trigo que vai ser
apoiada via leilões de PEP;

� Criar um programa de financiamento para o setor
moageiro adquirir a produção nacional com as mesmas
taxas de juros e prazos concedidos nas importações de
trigo.

PADRÃO OFICIAL DE
CLASSIFICAÇÃO DO TRIGO

� Postergar a vigência de novas normas para 1º de
julho de 2012, tendo em vista que não há tempo hábil
para a pesquisa e as empresas obtentoras readequa-
rem a indicação das variedades conforme a nova clas-
sificação.

SALVAGUARDAS CONTRA
AS IMPORTAÇÕES DE TRIGO

� Aumentar a Tarifa Externa Comum para o trigo e
seus derivados para ao mínimo 35% de maneira a tor-
nar consistente a política agrícola;

� Limitar a 50% do consumo interno as importa-
ções de trigo e derivados, restringido-as ao período entre
1º de fevereiro e 31 de agosto;

� Não permitir a importação de trigo e derivados
durante os meses de comercialização do produto naci-
onal, entre 1º de setembro a 31 de janeiro;

� Limitar a 200 mil toneladas anuais as importa-
ções de mesclas e de farinha de trigo e não permitir
sua entrada no período de 1º de setembro a 31 de
janeiro;

� Suspender a autorização automática de importa-
ção do trigo em grão e da farinha.

TRIBUTAÇÃO DO TRIGO E DERIVADOS
� Estabelecer alíquota unificada de ICMS nas ope-

rações interestaduais com trigo e seus derivados;
� Desonerar de tributos (PIS e COFINS) indústrias

que adquirirem apenas trigo nacional.

Veja as principais propostas, a partir de seminários realizados em
todo o Estado, formuladas ao Governo Federal, pela Faep e Ocepar:

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
� Impedir a entrada de trigo e derivados no Brasil

provenientes de países que utilizem agrotóxicos no cul-
tivo do trigo não permitidos em território brasileiro, res-
guardando a saúde dos consumidores;

� Exigir que os fornecedores de trigo para o Brasil
tenham implantado e em vigência um sistema de con-
trole de uso e prescrição de defensivos nos moldes uti-
lizados no Brasil, tais como receituário agronômico e
sistema de coletas de embalagens vazias de agrotóxi-
cos;

� Eleger o MAPA como órgão responsável pelo mo-
nitoramento das importações do trigo objetivando pre-
venir prejuízos ao produtor nacional.

RECURSOS E JUROS PARA CUSTEIO
�  Manter os juros de

custeio em 6,75% ao ano;
� Alocar R$ 2,30 bilhões

a juros controlados para fi-
nanciamento da safra;

� Manter o teto do cré-
dito de custeio em R$ 500
mil por tomador para o trigo
de sequeiro e R$ 650 mil
para o trigo irrigado;

� Manter a sistemática
de custeio alongado para o
trigo;

�  Instituir bônus de
adimplência e incentivo à utilização do Seguro Rural,
Proagro e Mercado de Futuros.

SEGURO DE PRODUÇÃO E DE PREÇOS
� Criar um programa de seguro de preços, isento

de IOF, atrelado ao seguro de produção;
� Implementar o programa de subvenção ao prêmio

do seguro de preços;
� Alocar R$ 660 milhões no programa de subven-

ção federal ao prêmio do seguro rural para 2011;
� Implementar o “Fundo de Catástrofe” para cobrir

operações seguro rural contra efeitos climáticos em subs-
tituição ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural;

� Amparar a perda de qualidade do cereal decor-
rente de eventos climáticos adversos;

� Ampliar o limite de enquadramento no PROAGRO
de R$ 150,00 mil para R$ 250,00 mil especificamente
para custeio da safra de trigo.

E MAIS:
� Apoio à produção de sementes e à pesquisa e

mudanças na legislação de cabotagem, para reduzir cus-
tos com frete.
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A
ções de estímulo à fruticultura re-
 velam importantes resultados em

Toledo. Produtores que aderiram a pro-
gramas de apoio para diversificação de
atividades nesta área já colheram os pri-
meiros frutos. Em dezembro último e
janeiro, aconteceram as colheitas de
maçã e de uva.

Na Linha São Paulo, a família Fei-
ten fez a primeira safra de maçã, em
um pomar com 500 pés. O casal Paulo
e Salete Feiten obteve 2.800 quilos da
fruta, produção considerada boa, por
ser a primeira colheita.

Os 19 agricultores que aderiram ao
programa em Toledo colheram 25 to-
neladas de maçã. Segundo o secretário
municipal de Agropecuária e Abasteci-
mento, Eloir Pape, para o próximo ano
a expectativa é de 140 toneladas.

“A prefeitura subsidia em 50% a
aquisição de mudas, arame, palanques
e catracas, totalizando R$ 2.760,00 por
produtor”, detalha o secretário. Tam-
bém é fornecida assistência técnica aos
agricultores.

NA MERENDA ESCOLAR
Para apoiar na comercialização,

uma das dificuldades naturais por se

�F R U T I C U L T U R A

TOLEDO COLHE
MAÇÃ E UVA
Programa de apoio à
diversificação apresenta
os primeiros resultados

Propriedade de Orides Barp rendeu 24 mil quilos de uva: parte é destinada à produção de vinhos
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Salete Feiten comemora a primeira
colheita de maçãs
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tratar de uma atividade nova, o muni-
cípio anunciou a compra de parte da
produção para inclusão na merenda es-
colar. Vai investir ainda em uma câma-
ra fria e classificador.

40 HA DE PARREIRAIS
Produtores de uva também demons-

tram satisfação com resultados. É o
caso de Orides Barp, que possui um par-
reiral com 20.000m2. Ele vendeu a sua
safra – 24 mil quilos – em feiras e su-
permercados de Toledo e destinou par-
te para produção de vinho.

Orides, que preside a cooperativa
vinícola de Toledo, planeja inclusive
ampliar o cultivo em sua propriedade,
onde hoje tem 900 pés de uva Caber-
net e outros 1.500 da variedade Isabel.
Ele também cultiva maçã e pêssego.

Em Toledo, além de Orides, 34 agri-
cultores produzem uva para comercia-
lização. 25 são ligados à cooperativa,
que realiza algumas atividades conjun-
tas, entre elas, capacitação, apoio téc-
nico e produção de vinhos. Juntos eles
somam uma área plantada de 40 hec-
tares e colheram neste ano cerca de 500
toneladas de uva para mesa e vinhos.
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A
 carga horária de cursos promovi-
 dos pelo Senar-PR registrou um

aumento de 9%, em 2010. Foram mi-
nistradas 269.145 horas/aula, no últi-
mo ano, compreendendo 10.444 cur-
sos. O total de participantes chegou a
203.215. Esses dados foram apresen-
tados durante reunião do Conselho de
Administração do Senar-PR, em janei-
ro, que aprovou a prestação de contas
da instituição.

O presidente do Conselho, Ágide
Meneguette, ressaltou a importância da
união entre Senar, Faep, Fetaep, Oce-
par e Fecomércio, na construção de
uma educação continuada para o setor
agropecuário: “Cada dia da vida é uma
aula nova, por isso vamos transformar
todos os dias deste novo ano em novas
oportunidades de aprendizagem”.

Para 2011 o Senar-PR deflagrou
mobilização diferenciada, com o obje-
tivo de aumentar o número de partici-
pantes em cada curso. “Nosso objetivo
é otimizar  a estrutura que montamos
para atender o maior número de agri-
cultores”, explica o gerente de Planeja-
mento, Henrique de Salles Gonçalves.

EM CASCAVEL
No primeiro semestre deste ano, o

Senar-PR, em parceria com o Sindica-
to Rural Patronal, vai promover deze-
nas de cursos no município de Casca-
vel. Eles englobam formação profissio-
nal rural e formação social, entre ou-
tros. Serão realizados na sede e locali-
dades do interior, contando com apoio
de diversas instituições, entre elas, Se-
agri, Emater-PR, Fundetec/Agrotec, De-
pen, Calpec, Unicoop e Coodetec. Para
fevereiro estão previstos os seguintes
cursos, na Agrotec:

Dias 14 e 15 - Produção Artesanal
de Alimentos – Culinária básica;

Dias 14 a 16 - Trabalhador na For-
ragicultura – Estabelecimento, recupe-
ração e reforma de pastagem;

Dias 17 e 18 - Trabalhador na Agri-
cultura Orgânica – Olericultura;

Dias 21 a 23 - Jardineiro – Imple-
mentação e manutenção.

�S E N A R - P R

10.400 CURSOS PROMOVIDOS EM 2010
Total de participantes
no Estado do Paraná
passou de 203 mil

�Gestão de Pessoas – Mulher Atual

�Trabalhador na Administração de Empresas Agrossilvipastoris - Empre-

endedor Rural

�Gestão de Pessoas - Desenvolvimento comportamental

�Produção Artesanal de Alimentos - Beneficiamento e transformação

caseira de mandioca

�Produção Artesanal de Alimentos – Culinária básica

�Produção Artesanal de Alimentos – Derivados de leite

�Trabalhador na Agricultura Orgânica – Informações básicas sobre

agricultura orgânica

�Trabalhador na Agricultura Orgânica – Olericultura orgânica

�Trabalhador na Bovinocultura de Leite - Inseminação artificial

�Trabalhador na Fruticultura Básica - Clima temperado

�Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas – Trato-

rista polivalente

�Produção Artesanal de Alimentos – Beneficiamento, transformação e

conservação de pescados

�Produção Artesanal de Alimentos – Conservas vegetais, compotas, fru-

tos cristalizados e desidratados

�Produção Artesanal de Alimentos - Panificação

�Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Formigas cortadeiras

�Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos – Integrado de agrotóxicos

costal manual e tratorizado de barras - NR 31

�Trabalhador na Bovinocultura de Leite – Avaliação da conformação

ideal de vacas leiteiras

�Trabalhador na Bovinocultura de Leite – Preparo de animais para

exposição

�Condutores de Veículos Rodoviários Transportadores de Produtos

Perigosos (MOPP) – Eficácia, responsabilidade e segurança

�Jardineiro – Implementação e manutenção

�Trabalhador na Floricultura – Básico em floricultura

�Produção Artesanal de Alimentos – Beneficiamento e transformação

caseira de cereais

�Trabalhador na Bovinocultura de Corte – Manejo de bovinos de corte

�Trabalhador na Bovinocultura de Leite – Casqueamento de bovinos

�Trabalhador na Doma Racional de Eqüídeos – Adestramento

�Trabalhador na Floricultura – Básico em floricultura

�Trabalhador na Olericultura Básica – Informações gerais

�Trabalhador na Operação e na Manutenção de Roçadeiras

�Armazenista – 40 horas

�Eletricista – Básico em eletricista

�Trabalhador na Bovinocultura de Leite – Ordenha mecânica

�Trabalhador na Classificação de Produtos de Origem Vegetal – Classifi-

cação de grãos (milho)

�Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas

�Trabalhador na Operação e na Manutenção de Colhedoras Automotri-

zes New Holland – Avançado em New Holland

SENAR-PR - CURSOS QUE SERÃO PROMOVIDOS EM
CASCAVEL, NO 1º SEMESTRE, A PARTIR DE MARÇO

Confirmação de datas e inscrições:

(45) 3225-3437 com André - Fundetec/Agrotec - (45) 3225-6363
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U
m grupo formado por 170 univer-
sitários de várias partes do País

está visitando assentamentos rurais de
10 municípios de Goiás, Minas Gerais,
Bahia e Tocantins. São estudantes de
pedagogia, serviço social, agronomia,
veterinária, zootecnia, enfermagem,
odontologia, fisioterapia, educação fí-
sica e direito.

Esses acadêmicos fazem parte do
Projeto Senar Rondon 2011. Durante
duas semanas, eles têm a oportunida-
de de ver de perto a realidade dos as-
sentamentos rurais e aplicar o que
aprendem nas salas de aula para aju-
dar a mudar a situação desfavorável
nessas localidades “esquecidas” pelo
Estado, que sofrem com nítida falta de
infra-estrutura e estão inseridas em um
universo onde muitos não produzem
sequer para o próprio sustento.

Segundo o secretário executivo do
Senar, Daniel Carrara, técnicos da en-
tidade dos quatro Estados selecionados
darão seqüência posteriormente ao tra-
balho desenvolvido pelos estudantes
universitários. Ele admitiu que são
muitos os desafios nos assentamentos
e que os alunos aprenderão diante das
dificuldades.

Em mensagem aos universitários, a
presidente da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), sena-
dora Kátia Abreu, defendeu a melhoria

�S E N A R   R O N D O N

da qualidade dos assentamentos rurais,
como forma de garantir renda e digni-
dade às pessoas que vivem no campo.
Ela afirmou, também, que os produto-
res não são contra a reforma agrária,

Universitários do projeto Senar Ron-
don 2011: atuação em 10 assenta-
mentos rurais

SOLIDARIEDADE A LOCALIDADES “ESQUECIDAS”
Universitários levam
apoio a assentamentos
rurais em quatro Estados

mas sim contra a invasão de terras, que
trazem insegurança jurídica.

Segundo a presidente da CNA, para
fazer a reforma agrária não basta um
pedaço de terra. “Precisa muito mais
para obter renda, para obter o susten-
to. As políticas precisam vir juntas, não
só o crédito com juro barato, com con-
dição para pagamento. É preciso assis-
tência técnica e programas que ensinem
os produtores a comercializar suas pro-
duções”, disse a senadora.
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GENTE NOVA NO GOVERNO
Em janeiro, vários cargos nos governos Federal e
Estadual passaram a contar com novos integrantes.
Veja quem ocupa as pastas com ações vinculadas a
atividades desenvolvidas na área rural.

AGRICULTURA
Wagner Gonçalves Rossi (PMDB) foi

mantido no Ministério da Agricultura
e Abastecimento. Advogado e profes-
sor universitário, foi deputado federal
por 3 mandatos, empresário e produ-
tor rural por mais de 30 anos. Tem sua
base política em Ribeirão Preto (SP).
Está no ministério desde março de
2010, quando substituiu o paranaense
Reinhold Stephanes.

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
O deputado federal Afonso Floren-

ce (PT-BA) assumiu o Ministério do De-
senvolvimento Agrário. Ele substituiu
o gaúcho Guilherme Cassel. Florence
foi secretário de Desenvolvimento Ur-
bano da Bahia, no primeiro mandato
do governador Jaques Wagner. Disse
que manterá canal de comunicação
com movimentos sociais organizados e
empresariado ligado ao setor.

PESCA E AQUICULTURA
A ex-senadora catarinense Ideli Sal-

vatti, do Partido dos Trabalhadores, é
a nova ministra da Pesca e Aquicultu-
ra. Seu antecessor era Altemir Grego-
lin, do mesmo Estado. Ela destaca o po-
tencial marítimo e de água doce de que
o Brasil dispõe para a produção de pes-
cados. “A Amazônia tem tudo para pro-
duzir muito mais peixe do que carne
bovina”, disse.

MEIO AMBIENTE
A nova ministra do Meio Ambiente

é Izabella Teixeira. Ela foi secretária-
executiva da pasta na gestão de Carlos
Minc. Assumiu o ministério em março
de 2010, quando Minc saiu para dis-
putar cargo de deputado estadual no
Rio de Janeiro. Formada em Biologia e
doutora em planejamento ambiental,
Izabella Teixeira é funcionária de car-
reira do Ibama.

NO PARANÁ

SECRETÁRIO DE AGRICULTURA
E ABASTECIMENTO

Economista e técnico agrícola Nor-
berto Anacleto Ortigara. Funcionário de
carreira da Seab desde 1979, onde foi
pesquisador, analista de mercado, dire-
tor-geral e secretário-adjunto. Foi mem-
bro dos conselhos de Administração da
Emater-PR, Ceasa-PR, Claspar e Coda-
par. Era secretário do Abastecimento de
Curitiba. Nasceu em Seberi (RS).

EMATER-PR
E n g e n h e i r o

agrônomo Rubens
Ernesto Nieder-
heitmann, presi-
dente do Instituto
Paranaense de As-
sistência Técnica e
Extensão Rural

IAP
Contabil ista

Luiz Tarcísio Mos-
sato Pinto, presi-
dente do Instituto
Ambiental do Pa-
raná

ITCG
Engenheiro ci-

vil Amílcar Cabral,
presidente do Ins-
tituto de Terras,
Cartografia e Ge-
ociências

CLASPAR
E n g e n h e i r o

agrônomo Carlos
Alberto Scotti,
presidente da Em-
presa Paranaense
de Classificação
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 ÁGUAS
Engenhei-

ro agrônomo
Márcio Fer-
nando Nunes,
presidente do
Instituto das
Águas do PR.

SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS

Engenheiro civil Jonel Nazareno
Iurk, natural de Ponta Grossa, mes-
tre em Ciência do Solo. Tem experi-
ência na área, com ênfase em con-
servação da natureza e desenvolvi-
mento sustentado, atuando princi-
palmente com ecoturismo e gestão
ambiental. Foi superintendente do
Ibama no Paraná entre 1995 e 1999.

IAPAR
Engenhei-

ro agrônomo
Florindo Dal-
berto, presi-
dente do Insti-
tuto Agronô-
mico do Para-
ná

CODAPAR
Engenhei-

ro agrônomo
Silvestre Di-
mas Sta-
niszewski, pre-
sidente da Co-
dapar

CEASA
Engenhei-

ro agrônomo
Luiz Dâmaso
Gusi, presi-
dente da Cen-
trais de Abas-
tecimento

A
 Norma Regulamentadora nº 12 – que
 trata de Máquinas e Equipamentos –

foi alterada a partir de portaria do Minis-
tério do Trabalho. A mudança é resultado
de negociações entre representantes do go-
verno, de empregadores, empregados e dos
fabricantes. A principal preocupação dos
produtores rurais eram excessos contidos
na legislação anterior, que previam deman-
das impraticáveis para máquinas e equipa-
mentos agrícolas.

As negociações e as alterações propos-

�M A Q U I N A S   A G R Í C O L A S

MUDANÇAS
NA NORMA 12
Portaria do Ministério do
Trabalho reduz os excessos
contidos na legislação

tas contaram com presença determi-
nante do presidente da Faep, Ágide Me-
neguette, que também presidiu a Co-
missão Nacional de Relações de Traba-
lho e Previdência Social da CNA. Para
Henrique Wiliam Bego Soares, consul-
tor Jurídico da Faep, há muito mais a
comemorar do que reclamar com o ane-
xo XI da NR 12.

“Ele traz segurança jurídica para a
atividade agrícola disciplinando a vi-
gência da norma e obrigação do fabri-
cante e, em especial, gerará mais segu-
rança e saúde no trabalho com máqui-
nas e equipamentos de uso agrícola e
florestal, criando inclusive um foro per-
manente de implementação e discus-
são da norma, enfatiza o consultor.

Segundo ele, numa análise prelimi-
nar, são cinco pontos principais de in-
teresse do produtor rural, conforme
exposto na tabela abaixo:

�A nova norma determina que máquinas e equipamentos agrícolas novos de-

vem ser fabricados e vendidos com todos os itens de segurança, “não podendo

ser considerados itens opcionais para quaisquer fins”.

�Esclarece que a NR 31 (que trata da fiscalização) não obriga que todos os tratores

e máquinas em atividade, fabricadas e vendidas regularmente aos agricultores –

antes da vigência da NR 12 - sejam modificados ou reformados em razão das novas

exigências ou inovações.

�Exige do fabricante melhor proteção ao eixo cardã das máquinas, pois as ven-

didas atualmente são frágeis e não resistem sequer a exposição ao sol.

�No seu corpo traz detalhamentos técnicos da NR 31 para melhorar as condições

de segurança e saúde no trabalho e um glossário explicando para agricultores, em-

pregados, sindicatos, fiscais, juízes, enfim, para todos os usuários de máquinas e

equipamentos a definição dos termos técnicos descritos na norma.

� Exige um cronograma de implementação que seja objeto de revisão constan-

te para atender à sociedade, corrigir falhas e implementar novas medidas.



INOVAÇÕES NA
AGROPECUÁRIA

A
 redução no uso de defensivos agrí-
 colas na agropecuária é uma ten-

dência em todo o mundo. Os investi-
mentos nesta direção estão avançando,
principalmente por parte das grandes
empresas do setor. Tanto que a biotec-
nologia é uma realidade nos campos do
Brasil. Aumenta a sua participação na
área plantada, a cada ano.

Segundo sondagem da Expedição
Safra, foi registrado aumento de
24,37%, no cultivo de soja genetica-
mente modificada, comparado com a
safra anterior. Alcançou 84,5% do to-
tal semeado com a oleaginosa no País.
Ainda, segundo a Expedição Safra, o
plantio de milho GM cresceu 47,80%,
em comparação com a safra 2009/
2010, chegando a 76,6% do total cul-
tivado.

O produtor rural deve estar atento
às novidades e informações para o cam-
po, lançadas no mercado. É importan-
te buscar sempre assessoria profissio-
nal de um engenheiro agrônomo, já que
as inovações tecnológicas exigem co-
nhecimento técnico para que a prática
alcance o retorno financeiro esperado.

A utilização equivocada de novas
tecnologias causa prejuízos à produção.
Um exemplo é o caso da soja genetica-
mente modificada, que em algumas re-
giões do País não é explorada em todo
o seu potencial devido ao manejo equi-
vocado no uso do glifosato.

Também na pecuária, o avanço da
genética permitiu melhoria significati-
va do rebanho nacional, tornando-nos
gigantes do comércio de carne bovina.
A mais nova tecnologia empregada no
setor é a clonagem de animais, agora
em escala comercial. Projetos estão sen-
do desenvolvidos inclusive no Paraná,
na região de Londrina, através de par-
ceria entre universidades e iniciativa
privada.

�A R T I G O

Utilização de novas
tecnologias no campo
requer suporte técnico

Vanessa Taques Batista
e Rangel de Oliveira Josefi *
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* Vanessa Taques Batista é engenheira agrô-

nomo e Rangel de Oliveira Josefi, contador.

www.agroplano.net.br

MAIS QUALIDADE, CUSTO MENOR
A utilização de novas técnicas e pro-

dutos comercializados pode, ainda,
contribuir para a redução de custos de
produção, melhoria de qualidade e ain-
da reduzir impactos no meio ambien-
te, diminuindo a carga de defensivos
agrícolas utilizados no campo.

Outro setor que ganha destaque é
o de nutrição vegetal. Atualmente en-
contramos algumas alternativas para
nutrição de plantas como os fertilizan-
tes foliares, que contribuem para me-
lhor estado fitossanitário das plantas e
estado nutricional. Alguns produtores
rurais já vêm utilizando na inoculação
de sementes, organismos que contribu-
em para melhor fixação de nutrientes,
principalmente nitrogênio, como no
clássico exemplo da Soja.

As sementes de milho também po-
dem receber tratamento de inoculação
através de bactérias do gênero Azospi-

rillum, já utilizadas em escala comer-
cial. Ela tem como objetivo diminuir a
utilização de adubação de cobertura.
Experimentos a campo indicam que o
resultado produtividade/custo/benefí-
cio de sementes inoculadas com Azos-
pirillum é satisfatório, reduzindo até
pela metade o uso de adubação de co-
bertura na lavoura de milho.

A utilização de novas tecnologias e
técnicas agrícolas exige cuidados e as-
sessoria de profissionais qualificados
para o retorno financeiro do empreen-
dimento. A utilização de tecnologias e
produtos sem a devida assistência téc-
nica por profissionais da área pode
implicar em penalizações e prejuízos
que podem inviabilizar o empreendi-
mento.
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C
ascavel é o quinto município para-
 naense em número de habitantes.

Conta com uma população de 286.172
pessoas, segundo o censo realizado pelo
IBGE em 2010. A absoluta maioria vive
na cidade: 270.009, o equivalente a
94,35%. Na área rural, estão apenas
5,65%.

Mas o percentual dos cascavelenses
que moram no interior corresponde a
16.163 habitantes. É um contingente
igual à soma das populações rurais de
11 municípios da Região: Anahy, Cam-
po Bonito, Entre Rios do Oeste, Ibema,
Iguatu, Iracema do Oeste, Ouro Verde
do Oeste, Quatro Pontes, Santa Lúcia,
São José das Palmeiras e Tupãssi.

Dos 50 municípios do Oeste do Pa-
raná, somente 13 têm mais gente do
que o interior de Cascavel. A segunda
maior população rural da Região é a
de Toledo (11.066), seguida da de San-
ta Helena (10.829) e São Miguel do
Iguaçu (9.279).

De acordo com o IBGE, 15,65% dos
brasileiros (29.852.986) moram no
campo. No Paraná, o índice é um pou-
co inferior: 14,69% (1.533.159). Já na
Região, são 175.423 com residência na
área rural: ou seja, 14,39% de um to-
tal de 1.219.389 habitantes.

O município com maior percentual
de população rural é Diamante do Sul:
59,97% dos seus 3.510 moradores vi-
vem no campo. Em Lindoeste também
há mais gente no interior do que na ci-
dade: 55,55%. O mesmo ocorre com
Mercedes, onde 51,66% dos habitan-
tes estão na área rural.

Foz do Iguaçu possui a população
mais urbana de toda a Região. Dos seus
256.081 habitantes, apenas 0,83%
(2.131) residem no interior. Mesmo
assim, conta com mais moradores no
campo do que 16 municípios do Oeste.
Foz tem 99,17% do seu contingente
populacional na cidade. Em seguida
vem Cascavel, com 94,35%; Guairá
(91,87%) e Toledo (90,73%).

CENSO 2010 - MUNICÍPIOS DO OESTE DO PARANÁ

16,1 MIL VIVEM
NA ÁREA RURAL

Interior de Cascavel tem
mais habitantes que
37 municípios do Oeste

MUNICÍPIO POPULAÇÃO URBANA RURAL

Anahy 2.865 2.099 (73,26%) 766 (26,74%)

Assis Chateaubriand 33.028 29.018 (87.86%) 4.010 (12,14%)

B.Vista da Aparecida 7.911 4.900 (61,94%) 3.011 (38,06%)

Braganey 5.735 3.417 (59,58%) 2.318 (40,42%)

Cafelândia 14.551 12.316 (84,64%) 2.235 (15,36%)

Campo Bonito 4.407 2.580 (58,54%) 1.827 (41,46%)

Capitão L. Marques 14.936 11.456 (76,70%) 3.480 (23,30%)

Cascavel 286.172 270.009 (94,35%) 16.163 (5,65%)

Catanduvas 10.208 5.344 (52,35) 4.864 (47,65%)

Céu Azul 11.032 8.387 (76,02%) 2.645 (23,98%)

Corbélia 16.302 13.964 (85,66%) 2.338 (14,34%)

Diamante d’Oeste 5.027 2.561 (50,94%) 2.466 (49,06%)

Diamante do Sul 3.510 1.405 (40,03%) 2.105 (59,97%)

Entre Rios do Oeste 3.922 2.641 (67,34%) 1.281 (32,66%)

Formosa do Oeste 7.543 4.964 (65,81%) 2.579 (34,19%)

Foz do Iguaçu 256.081 253.950 (99,17%) 2.131 (0,83%)

Guaíra 30.669 28.176 (91,87%) 2.493 (8,13%)

Guaraniaçu 14.583 7.800 (53,49%) 6.783 (46,51%)

Ibema 6.066 4.941 (81,45%) 1.125 (18,55%)

Iguatu 2.233 1.438 (64,40%) 795 (35,60%)

Iracema do Oeste 2.578 2.002 (77,66%) 576 (22,34%)

Itaipulândia 9.027 4.742 (52,53%) 4.285 (47,47%)

Jesuítas 9.001 6.070 (67,44%) 2.931 (32,56%)

Lindoeste 5.363 2.384 (44,45%) 2.979 (55,55%)

M.C.Rondon 46.799 39.134 (83,62%) 7.665 (16,38%)

Maripá 5.691 3.267 (57,41%) 2.424 (42,59%)

Matelândia 16.077 11.612 (72,23%) 4.465 (27,77%)

Medianeira 41.830 37.403 (89,42%) 4.427 (10,58%)

Mercedes 5.046 2.439 (48,34%) 2.607 (51,66%)

Missal 10.474 5.420 (51,75%) 5.054 (48,25%)

Nova Aurora 11.871 9.045 (76,19%) 2.826 (23,81%)

Nova S. Rosa 7.625 5.315 (69,70%) 2.310 (30,30%)

Ouro Verde do Oeste 5.690 4.040 (71,00%) 1.650 (29%)

Palotina 28.692 24.655 (85,93%) 4.037 (14,07%)

Pato Bragado 4.823 2.991 (62,02%) 1.832 (37,98%)

Quatro Pontes 3.804 2.436 (64,04%) 1.368 (35,96%)

Ramilândia 4.134 2.043 (49,42%) 2.091 (50,58%)

Santa Helena 23.425 12.596 (53,77%) 10.829 (46,23%)

Santa Lúcia 3.926 2.537 (64,62%) 1.389 (35,38%)

S.Tereza do Oeste 10.342 8.038 (77,72%) 2.304 (22,28%)

S. Terezinha de Itaipu 20.834 18.832 (90,39%) 2.002 (9,61%)

S. José das Palmeiras 3.831 2.412 (62,96%) 1.419 (37,04%)

S.Miguel do Iguaçu 25.755 16.476 (63,97%) 9.279 (36,03%)

S. Pedro do Iguaçu 6.492 4.056 (62,48%) 2.436 (37,52%)

Serranópolis do Iguaçu 4.568 2.322 (50,83%) 2.246 (49,17%)

Terra Roxa 16.763 12.802 (76,37%) 3.961(23,63%)

Toledo 119.353 108.287 (90,73%) 11.066 (9,27%)

Três Barras do PR 11.824 6.095 (51,55%) 5.729 (48,45%)

Tupãssi 7.997 6.286 (78,61%) 1.711 (21,39%)

Vera Cruz do Oeste 8.973 6.863 (76,49%) 2.110 (23,51%)

Oeste do PR 1.219.389 1.043.966 (85,61%) 175.423 (14,39%)

Paraná 10.439.601 8.906.442 (85,31%) 1.533.159 (14,69%)
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N
os cinco primeiros cinco meses de
existência, o site do Sindicato Ru-

ral Patronal de Cascavel foi acessado
por 5.062 diferentes internautas. A mai-
oria deles fez inúmeras visitas nesse pe-
ríodo. Cerca de 5% realizaram mais de
100, entre agosto, quando o portal en-
trou no ar, e dezembro de 2010.

Os dados são do Google Analytics,
que conta os acessos à homepage man-
tida pelo Sindicato Rural Patronal de
Cascavel (www.sindicatoruralcom). A
média de cada visita foi de 3 minutos e
19 segundos. Ainda, em cada acesso,
os internautas visualizaram 2,25 pági-
nas, em média.

�I N T E R N E T

VISITANTES
DE 19 PAÍSES
Portal do Sindicato é
acessado por internautas
de todos os continentes

DO CHILE À
INDONÉSIA

O portal rece-
beu visitantes de
19 países: Brasil,
Estados Unidos,
Paraguai, Cana-
dá, Argentina, Chi-
le, Angola, Reino
Unido, Holanda,
Portugal, Polônia,
Alemanha, Itália, Fran-
ça, Noruega, Rússia, Ja-
pão, Indonésia e Austrália.

Nos Estados Unidos, houve
acessos em oito diferentes Esta-
dos. O maior número ocorreu na Califór-
nia, seguido de Iowa e Nova York. Foram
registrados visitas até de cidades pouco
conhecidas, como Jamestown, Colfax, Gre-
ensboro e Durahm, na Carolina do Norte.
Há acessos até de Mountain Veiw, na Cali-
fórnia: um total de 18, com média de 3 mi-
nutos e 16 segundos cada um.
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A
no de 1970. O ciclo da madeira,
 que movimentava a economia da

região Oeste desde a década de 1940,
dá sinais de esgotamento. Ao mesmo
tempo, a agricultura passava por trans-
formações: ingressava no processo de
mecanização e cultivo de grãos em es-
cala comercial. Mas sofria com custos
elevados e falta de insumos e orienta-
ção técnica. Enfrentava também um
mercado dominado por atravessadores.

Para tentar superar esses proble-
mas, a estratégia idealizada foi a cria-
ção de uma cooperativa em Cascavel.
Várias reuniões se sucederam na ofici-
na do saudoso José Smarczewski. Até
que, no dia 15 de dezembro daquele
ano, era fundada a Coopavel, por um
grupo de 41 produtores rurais, visio-
nários e confiantes em um novo ciclo
econômico.

Um dos principais articuladores,
Adolfo Cortese foi escolhido para ser o
primeiro presidente da Coopavel. A

�N O S S A   H I S T Ó R I A

40 ANOS DA
COOPAVEL

OS FUNDADORES
DO EMPREENDIMENTO

Moisés Vargas, José Vargas, Adolfo Cor-
tese, Clemente Albino Cortese, Clemente
Alberto Cortese, José Smarczewski, Arol-
do Cruz, Antônio de Queiroca, Jacó Salva-
tori, Marcolino Rebelato, Roberto Wypych,
Antônio de Araújo, Ary Scherer, Pedro Stor-
te Filho, Inácio dos Santos, Walter Linz-
meyer, João Ramiro da Silva, Emílio Beb-
ber, Lucídio Nazari, João Sbardelotto, Aní-
sio Paim da Rocha, Indalésio Padilha, Fer-
dinando Periollo, Abílio Redivo, Osmar Ran-
ghetti, Isidoro Bonato, Augustino Bonato,
Osvaldo Dall’Óglio, Onório Berté, Francis-
co Sciarra, Fermino Paim, Danilo Bernardi,
Antônio Antognello, Artêmio Bernardim,
Euclides Dias, Oscarlino Menks, Leopoldo
Locks, Romão Holtman, Waldemar Dal Mo-
lin, Ramiro Weidman e Cataratas Empreen-
dimentos Agronõmicos e Florestais Ltda..

O sonho de 1970 e a
consolidação de uma
grande cooperativa

missão da instituição: organizar a ca-
deia agrícola regional, para fortalecer
a comercialização de grãos e facilitar a
compra de insumos para o plantio das
lavouras.

A cooperativa começou suas ativi-
dades alugando armazéns de terceiros.
A primeira ação se concentrou no apoio
ao cultivo da safra de trigo de 1971. O
trabalho administrativo era realizado
pelos próprios dirigentes, que também
visitavam os produtores em busca de
novos associados, que, no ano seguin-
te da fundação, já somavam 141.

O grande impulso experimentado

pela atividade agrícola – basicamente
centrada no cultivo da soja no verão e
trigo no inverno – contribuiu para o
crescimento e fortalecimento da Coo-
pavel. Rapidamente ganhou novos ar-
mazéns, próprios, e expandiu-se com a
implantação de entrepostos.

A cooperativa atravessou o seu pior
momento em 1985. Passou por uma
crise econômica e institucional, que le-
vou à substituição de sua Diretoria.
Aquele momento foi superado com a
implantação de um processo que pro-
moveu uma sinergia entre o associado,
agregando valor à produção.

FEVEREIRO/MARÇO DE 2011

Sede da empresa em Cascavel: mais de 3 mil associados

Década de 1980: início da fase agroindustrial da cooperativa
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VERTICALIZAÇÃO FOI
E É FATOR ESSENCIAL

2010. No dia 15 de dezembro, a Coopa-
vel Cooperativa Agroindustrial completou
40 anos de fundação, exibindo uma condi-
ção invejável. Figura entre as 400 maiores
empresas brasileiras e é a 82ª no ranking
das organizações do setor do agronegócio
no País. Vende seus produtos em mais de
40 países e tem faturamento anual próximo
de R$ 1 bilhão.

A cooperativa conta hoje com mais de 3
mil associados e 4.221 funcionários. Soma
24 unidades de recebimento de grãos e
revenda de insumos, espalhadas por 17
municípios do Oeste e Sudoeste. Possui
11 unidades industriais (a 12ª está em
construção) e processa 75% dos produ-
tos que recebe.

“Esses são alguns números que indicam
a dimensão da Coopavel e traduzem a for-
ça realizadora dos produtores rurais da sua
área de ação”, acentua o diretor-presiden-
te, Dilvo Grolli. De acordo com ele, a con-
solidação da cooperativa se deu com um
modelo voltado para os negócios, que bus-
ca agregar valor à produção recebida.

A Coopavel atua hoje de forma integra-
da em 6 cadeias produtivas. Fabrica insu-
mos e fertilizantes e distribui insumos de
empresas nacionais e internacionais. No se-
tor de grãos, além de receber a produção
entregue pelos associados, industrializa
soja e milho – produzindo óleo e rações,
respectivamente. Na área de carnes, tem
unidades nos segmentos de avicultura, su-
inocultura e bovinocultura. E trabalha com
beneficiamento de leite. A sétima cadeia de
produção será a do trigo, com a constru-
ção de moinho, que deverá iniciar ativida-
des em 2012.

“O valor agregado representa 6 vezes
mais do que o do produto in natura”, expli-
ca o diretor-presidente, acrescentando que
todo esse movimento econômico fica na ca-
deia produtiva, começando pelo produtor
de milho e soja, que tem mercado garanti-
do. “E abre oportunidade para outros tra-
balharem com avicultura, suinocultura e bo-
vinocultura de leite e corte”, completa.

A verticalização, segundo Dilvo, contri-
bui para incrementar a diversificação de ati-
vidades e as oportunidades de renda, pro-
movendo o desenvolvimento das proprie-
dades rurais. “Além disso, gera empregos,
impostos e divisas para o Estado, na co-
mercialização interna, e o País, quando se
exporta”, detalha, destacando-se que “for-
ma-se uma cadeia que agrega milhares de
pessoas e torna a cooperativa mais com-
petitiva nos mercados nacional e interna-
cional”.

ESTRUTURA DA 82a MAIOR EMPRESA
DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO
�Sede em Cascavel

�24 entrepostos em 17 municípios do Oeste e Sudoeste do PR

�3.005 associados

�4.221 funcionários

�R$ 954 milhões de faturamento em 2010

�75% da produção recebida é industrializada

�Recebeu 10,8 milhões de sacas de soja, milho e trigo em 2010

�Capacidade armazenadora – 10 milhões de sacas

�Comercialização em todo território nacional e em mais de 40 países

�82ª no ranking das maiores empresas brasileiras no agronegócio

�11 unidades industriais:

Frigorífico de Suínos – 1.000 cabeças/dia

Frigorífico de Bovinos – 200 animais/dia

2 Frigoríficos de Aves – 200.000 frangos/dia

Indústria de Laticínios – 60.000 litros de leite/dia

Indústria de Ração Bovina – 15.000 ton/ano

2 Fábricas de Rações para Aves e Suínos – 300.000 ton/ano

Indústria de Esmagamento de Soja – 260.000 ton/ano

Indústria de Fertilizantes – 200.000 ton/ano

Indústria de Embutidos de Carne – 7.000 ton/ano

�12ª unidade industrial em construção: moinho de trigo (400 ton/dia)

�Universidade Corporativa – para atender 20.000 pessoas/ano

�Unidade de Beneficiamento de Sementes – 250.000 sacas/ano

�Matrizeiro – 46.000.000 de ovos/ano

�Incubatório – 59.000.000 de pintainhos/ano

�Unidade de Distribuição de Calcário – 60.000 ton/ano

�Laboratório de Controle de Qualidade

� Frota de Caminhões –  240 veículos próprios

� Unidade de Produção de Leitões – 70.000 leitões/ano

�Em construção nova unidade de produção de leitões (300 mil/ano)

Frisuínos, uma das 11 unidades industriais da Coopavel
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REGISTRO
COODETEC

ENCONTRO
TECNOLÓGICO DE VERÃO

A Coodetec e a Bayer CropSci-

ence apresentaram novidades para

produtores de milho e soja, em

evento promovido em Cascavel. Foi

durante o Encontro Tecnológico de

Verão (foto), na sede da Coodetec,

nos dias 13 e 14 de janeiro. Foram

dois dias de palestras, apresenta-

ções e interação entre visitantes,

técnicos e pesquisadores.

BRASIL VAI ALOJAR 6 BI
DE FRANGOS EM 2011

Mais de 6 bilhões de cabe-
ças de frango serão alojadas
no Brasil este ano. E não é só
a quantidade que cresce, mas
também a produtividade. A pre-
visão é que o País também de-
verá bater novo recorde em
2011. A produção projetada
para o ano deverá ficar em tor-
no de 12,9 milhões de tonela-
das. O Paraná é o estado que
mais vem se destacando no
setor, com participação de 25%
do abate feito no País.

Esse foi o consumo médio de carne
de frango por brasileiro, no ano passado

CREA-PR

RECEITUÁRIO É MODELO
O receituário agronômico ele-

trônico desenvolvido de forma pi-
oneira pelo Crea-PR poderá ser
modelo para todo o País. A im-
plantação foi discutida pelo pre-
sidente do Crea-PR, Álvaro Cabri-
ni Jr, com o presidente da Confe-
deração dos Agrônomos, José
Levi Pereira Montebello.

FERTILIZANTES

731.000 TONELADAS
FORAM FISCALIZADAS

As fiscalizações de fertilizantes,

em 2010, alcançaram 731 mil tone-

ladas. Desse total, 59,8 mil toneladas

foram apreendidas devido a proble-

mas nas embalagens e à declaração

incorreta da quantidade de nutrien-

tes nos rótulos. Ou seja, 8,2% dos

produtos estavam fora dos padrões,

contra 16,3% em 2009.

FOTOGRAFIA

BASF LANÇA CONCURSO
A Unidade de Proteção de Cul-

tivos da Basf realiza, entre os me-

ses de janeiro e julho de 2011, o

ZOOM – Concurso Fotográfico Di-

gilab. Os usuários poderão partici-

par catalogando as suas imagens

capturadas com o Digilab. O mate-

rial estará disponível no site do Top

Ciência, comunidade que reúne

profissionais que têm em comum

o interesse em desenvolver a pes-

quisa científica para a agricultura

com o objetivo de aumentar os ní-

veis de proteção, segurança, pro-

dutividade, qualidade e rentabilida-

de das lavouras.
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RIO DE JANEIRO

AGROPECUÁRIA
É TEMA DO CARNAVAL

A agropecuária brasileira, que

transformou o País em um dos

grandes produtores mundiais de

alimentos, será homenageada pela

Mocidade Independente de Padre

Miguel no Carnaval do Rio de Ja-

neiro de 2011. No desfile do dia 6

de março, a escola de samba leva-

rá para o sambódromo o enredo

“Parábola dos Divinos Semeado-

res”, contando a história e a impor-

tância do campo ao longo dos sé-

culos. A homenagem aos produto-

res de alimentos conta com o apoio

da Confederação da Agricultura e

Pecuária do Brasil (CNA), que reú-

ne 27 federações da agricultura e

2.300 sindicatos rurais

patronais.

Produtores rurais  puderam fazer
avaliação dos resultados do em-
prego de novas tecnologias

EVENTO TÉCNICO

DIA DE CAMPO HERBIOESTE
Quase mil produtores rurais de toda

região marcaram presença, nos dias 13

e 14 de janeiro, da 2ª edição do Dia de

Campo Especial, promovida pelo Gru-

po Herbioeste, em parceria com a PUC,

em Toledo. A mostra tecnológica apre-

sentou novidades em cultivares de

soja, milho e canola, trouxe lançamen-

tos em fertilizantes e defensivos agrí-

colas e expôs implementos agrícolas.

“Trabalhamos para que o evento cres-

ça a cada ano e que, principalmente,

atenda as necessidades dos agriculto-

res, oferecendo uma oportunidade

para que possam absorver e acompa-

nhar o constante avanço das pesqui-

sas agrícolas”, ressaltou Eidy Toko, da

coordenação do Dia de Campo.

Dia de Campo ocorreu em área experimental com 30.000m2, com partici-
pação de 24 empresas nacionais e multinacionais

REGISTRO O  inseticida metamidofós, empregado em lavouras de soja e
outras, deixará de ser usado no Brasil em dezembro de 2012



Rica em carboidratos, a uva
é altamente energética. Apre-
senta também vitaminas do
Complexo B e vitamina C. Forne-
ce poucas proteínas e gorduras.
Ainda que em pequena quantida-
de, as proteínas contêm todos os
aminoácidos essenciais. Os mine-
rais estão presentes em quantidades
moderadas. A uva contém fibra ve-
getal de tipo solúvel.

Segunda fruta mais cultivada no
mundo, é recomendável em todas as
afecções cardíacas. Provê energia
em forma de açúcares simples, que
o músculo cardíaco utiliza para se
contrair. É rica em potássio e contém
cálcio e magnésio. Não apresenta
sódio e nem gorduras saturadas.

SAÚDE E LONGEVIDADE

SUCO DE UVA
Ingredientes: 2 colheres (sopa) de

mel, ½ litro de água filtrada, solução

de hipoclorito e 40 uvas niágara.

Modo de preparar: Lavar as uvas

niágara sob água corrente e colocar

em solução de hipoclorito, seguindo as

orientações do fabricante. Escorrer a

água e bater as uvas no liquidificador

com ½ litro de água filtrada ou mineral

e 2 colheres (sopa) de mel, até ficar

homogêneo. Coar a mistura, espremer

bem o bagaço. Despejar em 2 copos e

servir.

BATIDA DE UVA
Ingredientes: 1 xícara de suco de

uva, ½ xícara de cachaça e açúcar a
gosto.

Modo de preparar: Colocar o suco

de uva e a cachaça numa jarra. Acres-

centar açúcar a gosto, cubos de gelo

e mexer bem. Em seguida, coar e ser-

vir em copo para batida.

DOCE DE UVA
Ingredientes: 3 xícaras

(chá) de açúcar, 1 xícara (chá)
de água, 750 gramas de uva de
vários tipos sem caroço e suco
de 2 laranjas.

Modo de preparar: Colocar
a água, as uvas e o suco de
laranja em uma panela de
pressão e levar ao fogo por 10
minutos. Retirar a pressão e
juntar o açúcar. Cozinhar por
3 minutos ou até o açúcar dis-
solver. Retirar do fogo e colo-
car em uma compoteira.

PEIXE AO MOLHO DE UVA
Ingredientes: ½ quilo de filé de

peixe, 1 cacho de uva tipo itália, ½ litro

de vinho branco, 2 colheres de açúcar,

pimenta do reino, limão, azeite e sal.

Modo de preparar: Reservar 8

uvas. As demais bater com açúcar e o

vinho branco no liquidificador, levan-

do ao fogo por 20 minutos para que

engrosse o molho. Corte as uvas re-

servadas e junte ao molho. Temperar

o peixe com limão, sal e pimenta-do-

reino a gosto. Grelhar o peixe no azei-

te até que fique douradinho. Disponha

o peixe em uma travessa e por cima o

molho de uvas. Servir morno.

BOLO DE UVA COM
COBERTURA CROCANTE

Ingredientes para a massa: 1 co-

lher (sopa) de fermento em pó, 1 co-

lher (sopa) de baunilha, 4 colheres

(sopa) de leite, 1 xícara (chá) de ami-

do de milho, 2 xícaras de farinha de tri-

go, 1 xícara (chá) de manteiga, 1 + 1/

3 de xícara (chá) de açúcar e 4 ovos.

Cobertura: 1 colher (chá) de cane-

la em pó, 1 xícara de amido de milho,

2 xícaras de farinha de trigo, 1 + 1/3

de xícara de açúcar, 1 xícara de man-

teiga e 1 quilo de uvas pretas.

Modo de preparar a massa: Pas-

sar pela peneira o açúcar, o amido, a

farinha e o fermento. Bater a manteiga

até ficar cremosa e acrescentar aos

poucos os ingredientes secos, interca-

lando os ovos e o leite. Acrescentar a

baunilha. Bater até ficar uma mistura

bem fofa. Espalhar a massa em uma

assadeira de 0,40x0,28 cm bem unta-

da. Lavar bem as uvas secar e espa-

lhar sobre a massa. Modo de prepa-
rar a cobertura: Misturar todos os in-

gredientes com a ponta dos dedos até

obter uma farofa grossa. Polvilhe so-

bre as uvas e levar o bolo ao forno pré-

aquecido por 35 minutos.
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Aniversariantes de
fevereiro e marçoPARABÉNS PRA VOCÊ

FEVEREIRO

01/02 Nilo Laerse de Rezende

01/02 Euclécio Luiz Elger

02/02 Leandro Milanese

02/02 Cleber Stecca Moreno

02/02 Ignes Vicenti Sonda

02/02 Hylo Francisco Bresolin

03/02 Devanyr Braz de Carvalho

03/02 Braz Benezzo

04/02 Fazenda Santa Carla

04/02 Leomar Inacio Spohr

04/02 Lirio Vettorello

05/02 Thelmo Marques

05/02 Valmir Domingos Tonatto

05/02 José Alberto Dietrich Fo

06/02 Irene Dalgalo

08/02 Daniel Zimmermann

08/02 Euclides Longo

09/02 Antônio Noburo Ozawa

09/02 Rosani Rotta Moretti

09/02 Cornelio Antunes

10/02 Osmar Luiz Michelon

11/02 Rene Dias Napoli

11/02 Giovani Cavali Bonotto

12/02 Eduardo E. Dal Oglio

13/02 João Francisco Menegatti

13/02 Orlando Lazarini

14/02 Resili Terezinha Hoffmann

14/02 Darci Dalla Corte

14/02 Romeu Gerhardt

14/02 Anelio Valentim Rotta

15/02 Paulo Compgnon

15/02 Celso Toso

16/02 Antonio Lorenzetti

17/02 Alencar Magrin

17/02 Valdir Florian Lazarini

17/02 Mario B. do Carmo

18/02 Bernardo Milano

18/02 Celso Gomes Pessoa

19/02 Decio Fornari

19/02 Eloir Assmann

19/02 José Kuiava

20/02 George Arriada Lima

20/02 Makoto Tanabe

20/02 Ricardo de Pauli

20/02 Thereza C. Pizzato

22/02 Ivo Bernardo Mattjie

22/02 Antonio A Whitaker

23/02 Silvino Iurczaki

24/02 Geraldo Ferreira de Assis

24/02 Expedito Clerio Massochin

25/02 Sidney Antônio Kavalco

26/02 Leoni da Silva

27/02 Ana Pitol de Biazio

MARÇO

 01/03 Gilson Fioravante Kavalco

02/03 Adilar Luiz Rosso

03/03 Adiles A. Cervantes Roman

05/03 Arthur Pavesi Sobrinho

06/03 Hertha Kuntzer

06/03 Luiz Fornari

07/03 Nilva Weidmann

08/03 José Tadeu Shoupinski

10/03 Carmem M. G.  Hauschild

12/03 Rogério Moacir Kalinke

12/03 Helmuth Guilherme Bleil

12/03 João Vanderley de Biasio

13/03 Marlene Liberali Pietsch

14/03 Archile Martini

15/03 Antonio Onelio Rubert

15/03 Arthur Bergo Sestito

15/03 Valmir Antonio Oldoni

16/03 Olivio Barzotto

16/03 Samira O. Chimoneto

17/03 Antonio Zancanaro

17/03 Gerson Luiz Formigueri

17/03 Marilena D. Carpenedo

18/03 Bernardo Milano

19/03 José Aldino Wilhelm

20/03 Airton José Gaffuri

20/03 Maria Leonor Pinto

20/03 Romilda Tozzo Bilibio

21/03 Deonildo Frizon

22/03 Albino Venturin

22/03 Aristides de Oliveira Coelho

22/03 Massayoshi Sugiura

23/03 Aurélio Dalla Vechia

26/03 Ivo Gelain

26/03 Paulo D. Costa Marques

26/03 Paulo Henrique Frank

27/03 Luiz Mario Noro

28/03 Silval Galante

28/03 Xavier Sarolli

29/03 Valdomiro Rebellato

30/03 Cristiany Fatima Vigano

Localização
dos pontos

de alta e baixa
produtividade via

imagem de
satélite



50 � SINDIRURAL www.sindicatorural.comFEVEREIRO/MARÇO DE 2011

DEDO DE PROSA

FLAGRANTE SAL EM LESMA
Muita criança já fez
a maldade: jogou
sal na lesma, para
vê-la derreter. Isso
acontece porque a
pele dela é muito
fina e permeável.
Por um processo
químico conhecido
como osmose, o
sal “absorve” a
água existente no
corpo do bicho,
fazendo com que
ele perca muito
líquido e morra de
desidratação.

“HORA DA ONÇA
BEBER ÁGUA”

Essa expressão teve origem
no Brasil colônia. Vem do fato da
onça ter o costume de beber água
sempre no anoitecer. Segundo os
indígenas, esse era o melhor mo-
mento para abatê-la.

ALEGRIA QUE
VEM DO MEL

Ás vezes, a tristeza
sem motivo se deve ao bai-
xo índice de serotonina no
cérebro. Nesses casos, o
mel pode ajudar a melho-
rar o astral. É que ele con-
tribui para regenerar a mi-
croflora intestinal, onde
cerca de 90% do chamado
neurotransmissor do bom
humor é produzido.

RANKING DO IDH (I)
A nota do Brasil em desenvolvi-

mento humano: 0,699, segundo

estudo anual realizado pela ONU

(Organização das Nações Unidas).

Este índice é inferior à média da

América Latina (0,704). Na região,

Chile, Argentina, Uruguai, Panamá,

México, Trinidad e Tobago, Costa

Rica e Peru superam o Brasil.

RANKING DO IDH (II)
O fator que mais pesa para o

baixo desempenho no ranking do

IDH é a educação. Em média, cada

brasileiro freqüentou a escola du-

rante 7 anos, o mesmo que no Zim-

bábue. O ideal sugerido pela ONU

é que cada pessoa passe pelo me-

nos 13 anos em sala de aula.

A 1ª LIGAÇÃO
INTERNACIONAL

A primeira ligação telefôni-

ca internacional foi feita em 25

de dezembro de 1900, em ex-

periência para determinar se a

voz humana poderia ser levada

por cabos usados para telégra-

fos. John W. Atkins, gerente do

escritório de Key West (EUA), da

International Ocean Telegraph

Company, ajustou os cabos e

ligou para Havana (Cuba).

Por um bom tempo não hou-

ve som, exceto o barulho ouvi-

do à noite, às vezes, causado

pela corrente de eletricidade.

Atkins continuou a ligar para

Cuba, quando finalmente ouviu

as palavras “Eu não estou te en-

tendendo”.

Tinto ................. 1,0 kg
Branco .............. 1,2 kg

Quanta uva
se usa para
produzir
uma garrafa
de vinho?

50 MILHÕES DE RAIOS
No Brasil, em média, são regis-

tradas 50 milhões de descargas at-

mosféricas por ano. Em 2010, rai-

os mataram 72 brasileiros só entre

os meses de janeiro e outubro.

Quem é mais atingido:

�Trabalhadores rurais ........... 19%

�Pessoas dentro de casa ..... 17%

�Próximo a veículos .............. 17%

�Próximo de casa .................. 12%

�Jogando futebol .................... 5%

MORTE PELO CELULAR

Os primeiros casos no País de

pessoas que morreram falando ao

celular dentro de casa, com o apa-

relho ligado na rede elétrica, ocor-

reram em 2008. Foram 4% do total

das mortes provocadas por raios

naquele ano.

Fonte: Grupo de Eletricidade Atmosféri-

ca) do INPE






