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Criadores de Brahman da região Oeste 
elevam ainda mais o patamar genético da 

raça. Leilão promovido pelos agropecuaristas 
Rogério Stein e Reno Kunz vai oferecer 

touros P.O. Brahman criados e recriados a 
campo, visando a produção de animais de 

cruzamento industrial

www.revistasindirural.com.br www.facebook.com.br/sindiruralBRAHMAN
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Você não controla
o clima, mercado,  mundo.

Você controla
suas escolhas.

o o

Faça a escolha certa.

Resultados em ensaios realizados na Safra 2012/13
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MUNICÍPIO/UF PRODUTIVIDADE
(sc/ha)

Contenda / PR

Apucarana / PR

Cascavel / PR

Três Barras do Paraná / PR

São Mateus do Sul / PR

Mamborê / PR

Cambé / PR

90,2
87,3
84,8
84,8
80,7
78,0
73,7

Média: 82,8sc/ha

95R51 95Y72

MUNICÍPIO/UF PRODUTIVIDADE
(sc/ha)

Cascavel / PR

Ponta Grossa / PR

Três Barras do Paraná / PR

Apucarana / PR

Mamborê / PR

Castro / PR

Cambé / PR

89,2
87,1
84,5
83,8
81,4
75,1
73,9

Média: sc/ha82,1

95Y21

MUNICÍPIO/UF PRODUTIVIDADE
(sc/ha)

Apucarana / PR

Cascavel / PR

Laranjeiras do Sul / PR

Palmital / PR

Mamborê / PR

Três Barras do Paraná / PR

Realeza / PR

87,1
86,3
80,1
79,0
78,9
78,4
74,9

Média: sc/ha80,7
Os resultados publicados neste impresso, são resultados de ensaios realizados pela DuPont Pioneer na safra 2012/13. Os resultados são líquidos. Estas produtividades são resultado de  situações 

particulares do local, manejo e clima e não podem ser entendidas como garantia de desempenho de uma determinada cultivar. 

Para maiores informações, acesse: www.pioneersementes.com.br
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EDITORIAL

A agricultura sempre foi uma atividade de 
risco. Quem produz no campo sabe que sempre 
estará à mercê das intempéries climáticas, do 
humor das bolsas, das pragas, dos juros ban-
cários, da falta de apoio para produzir.  Agora, 
mais uma ameaça à tranquilidade do agricultor: 
as invasões indígenas às propriedades rurais.

O cenário é preocupante. As demarcações 
de territórios indígenas em áreas produtivas 
pela Funai é o estopim para as invasões. O ápi-
ce da tensão aconteceu no dia 30 de maio, em 
Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, com a morte 
de um índio em conflito com a polícia durante 
cumprimento de mandato de reintegração de 
posse de uma área ocupada.

Relatório recente da Embrapa contesta da-
dos utilizados pela Funai para demarcar terras 
indígenas em Guaíra e Terra Roxa. Segundo o 
documento, não existem índios em pelo menos 
quatro áreas indicadas como território indíge-
na. Ao mesmo tempo, a Embrapa alertou à Casa 
Civil da presidência a movimentação de índios 
do Paraguai para ocupar terras do Paraná.

Os produtores rurais estão se mobilizando 
para buscar uma solução para o problema.  No 
dia 14 de junho, agricultores fizeram protesto 
contra as invasões em Guaíra, na Ponte Ayrton 
Senna, enquanto outras manifestações acon-
teciam simultaneamente em outras partes do 
país. O movimento pacífico "Onde tem Justiça, 
tem Espaço para Todos" foi organizado pela 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA). 

Enquanto isso, indígenas utilizam aviões 
da FAB como meio de transporte para fazerem 
protestos em Brasília. Após não terem com-
parecido no horário em uma audiência com 
o ministro da Agricultura, Gilberto Carvalho, 
um grupo de índios mundurukus ocuparam o 
prédio da Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Acusado pelo ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardoso de ser "sensível" à causa indigenista, 
o ministro Gilberto Carvalho foi convocado no 
início de junho pelo Congresso para prestar es-
clarecimentos sobre os processos de demarca-
ções de terras indígenas.

Assim, mais uma vez o produtor rural perde 
o sono com a lentidão da Justiça e com a in-
definição em torno do problema por parte das 
autoridades. A tensão aumenta e a situação tor-
na-se cada vez mais difícil para os agricutores.

Nesta edição da SindiRural, trazemos além 
de matéria sobre a questão das invasões indí-
genas, uma cobertura especial da maior feira 
de agronegócio da América Latina: a Agrishow, 
que acontece anualmente em Riberião Preto, 
interior de São Paulo. Abordamos, entre outros 
temas, o problema da armazenagem de grãos,  
mostramos os campeões de produtividade de 
grãos e descobrimos que Cascavel é referência 
nacional na criação de peixes ornamentais.
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Sindirural - Qual sua visão em re-
lação aos últimos acontecimentos que 
envolvem conflitos indígenas? A mor-
te de um índio em Sidrolândia (MS) 
na semana passada era uma tragédia 
anunciada. Como o senhor vê a situ-
ação?

Nelson Padovani – Esse conflito en-
tre índios e produtores rurais é algo muito 
preocupante, e extremamente perigoso para 
o Brasil, principalmente porque é uma si-
tuação que se agrava a cada dia. Hoje há 
conflitos em praticamente todas as regiões 
do País, e tudo por conta de uma legislação 
equivocada, que dá plenos poderes para a 
Funai mandar e desmandar na questão do 
direito de propriedade da terra. De certa 
forma, essa tragédia de Sidrolândia, e todas 
as outras que aconteceram e ainda devem 
acontecer – infelizmente -, são anunciadas. 
É uma situação que me preocupa bastante.

Sindirural - E no Paraná, como está 
a situação?

Nelson Padovani - A situação mais 

NELSON PADOVANI
ENTREVISTA

preocupante no Paraná é a que ocorre na 
região Oeste, em Terra Roxa e Guaíra, onde 
a Funai iniciou estudos para desapropriar 
100 mil hectares. Já nos reunimos com os 
produtores dessa região e trabalhamos 
abertamente contra a demarcação. Porque 
seria uma tragédia fazer uma desapropria-
ção dessas, pois serão inúmeras proprieda-
des atingidas como Marechal, Terra Roxa e 
Guaíra, podendo atingir outros municípios 
também. Mais de dez mil pessoas poderão 
perder tudo, e ficar na miséria, e não é isso 
que queremos ver em nosso estado e no 
nosso País. Já tivemos uma audiência pública 
com a ministra Gleisi Hoffmann para tratar 
dessa questão e cobrar providências. O go-
verno anunciou a suspensão dos processos 
de demarcação de terra indígena em todo o 
Paraná, mas nós queremos é que eles sejam 
extintos.

Sindirural - Quais são as ações re-
alizadas para solucionar o problema? 
O que o produtor rural pode esperar 
nesse momento?

Nelson Padovani – Há várias ações 
em curso, tanto no Congresso Nacional como 
fora dele, para conter esse avanço dos con-
flitos no campo, sobretudo nessa questão de 
terra indígena. Nós, da Frente Parlamentar 
Agropecuária, estamos debatendo quase 
que diariamente essa questão, ouvindo as 
associações de produtores, as federações, 
as entidades que representam o setor pro-
dutivo de forma geral, e buscando soluções. 
Algumas propostas estão em tramitação. A 
principal delas é a PEC 215, que retira da 
Funai o poder de demarcar terras indígenas. 
Queremos que essa prerrogativa seja do 
Congresso Nacional, que é o foro apropriado 
para isso, porque representa todos os bra-
sileiros. Pessoalmente, desde que cheguei à 
Câmara, venho denunciando os abusos da 
Funai. Denunciei que estavam enterrando 
ossadas de índios em terras produtivas para 
forçar a desapropriação; solicitei ao Ministé-
rio da Justiça a suspensão imediata de todos 
os processos de demarcação de terras com 
pendências judiciais, e estamos brigando 
agora pela instalação da CPI da Funai. Já 

Diante do cenário deplorável que envolve 
os conflitos indígenas no País, convidamos o 
deputado federal Nelson Padovani, que tem 
como uma das suas bandeiras a defesa do 
homem do campo, para mencionar sua visão 
a respeito do assunto. Padovani recebeu a 
equipe da revista Sindirural com exclusivi-
dade. Além da questão indígena, o deputa-
do também comentou sobre uma Emenda 

Nelson Padovani é natural de Presidente 
Prudente, interior de São Paulo. Casado, pai 
de três filhos, formado em Contabilidade com 
especialização em Gestão, reside na cidade 
de Cascavel. Ligado ao setor da produção 
rural, Nelson Padovani atua desde os 22 anos 
como revendedor de máquinas e implementos 
agrícolas, e é ainda empreendedor nos 
setores hoteleiro e imobiliário. Na Câmara dos 
Deputados, é membro titular da Comissão de 
Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural 
e suplente da Comissão de Desenvolvimento 
Urbano. Também é membro da Frente 
Parlamentar Agropecuária (FPA), da Comissão 
Especial criada para analisar a Proposta de 
Emenda Constitucional n. 215 (PEC do Índio), 
relator da Subcomissão do Endividamento 
Rural, e titular da Comissão Mista da 
Representação Brasileira no Parlamento do 
Mercosul – PARLASUL. Foi um dos principais 
articuladores para a aprovação do novo Código 
Florestal e relator do Projeto de Lei que cria a 
Estrada-Parque Caminho do Colono, no Parque 
do Iguaçu, e tem como principais bandeiras 
a revisão da legislação sobre demarcação de 
terras indígenas, a adequação da legislação 
trabalhista à realidade do campo, e outras 
propostas que visam melhorar a vida do 
produtor rural.

"ORGULHO-ME DE 
REPRESENTAR O 
PRODUTOR RURAL"

Constitucional de sua autoria que estabele-
ce a posse indireta de terras indígenas por 
produtores rurais, na forma de concessão 
pública. Falou também sobre a questão dos 
agrotóxicos no Brasil e defendeu a sustenta-
bilidade no campo. Nelson Padovani relatou 
também qual é o impacto no Brasil com a 
Medida Provisória dos Portos aprovada no 
dia 16 de maio.
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NELSON PADOVANI
"ORGULHO-ME DE 
REPRESENTAR O 
PRODUTOR RURAL"

foi protocolada e só depende do presidente 
Henrique Eduardo Alves. Além disso, fomos 
recentemente ao vice-presidente da Repúbli-
ca Michel Temer, discutir a questão indígena 
e, em breve, iremos conversar com o pre-
sidente do Supremo, ministro Joaquim Bar-
bosa, para que seja dado um basta nesses 
excessos praticados pela Funai.

Sindirural - Como está o andamen-
to da Emenda Constitucional proposta 
pelo senhor que estabelece a posse 
indireta de terras indígenas por pro-
dutores rurais, na forma de concessão 
pública?

Nelson Padovani – A PEC 237/2013 
atualmente está tramitando na Comissão de 
Constituição e Justiça. Já foi designado rela-
tor, deputado Hugo Leal, um colega do PSC 
do Rio do Janeiro, que deve dar seu parecer 
em breve. Como se trata de uma proposição 
sujeita à apreciação do Plenário, a PEC ain-
da tem um longo caminho a percorrer, mas 
estou otimista que conseguiremos aprová-la. 
Essa é uma proposta que foi feita com o ob-

jetivo de ajudar aquelas famílias de agricul-
tores que têm suas terras desapropriadas 
de uma hora para outra e perdem toda sua 
capacidade produtiva e até de sobrevivên-
cia. Queremos que essa famílias possam 
continuar produzindo, e, desta forma, bene-
ficiando aos próprios índios, que receberão 
pelo arrendamento de suas terras. Entendo 
que o índio precisa mais é de saúde, de edu-
cação, de qualidade de vida. Não podemos 
continuar pensando no índio como se esti-
véssemos ainda no tempo de Cabral.

Sindirural - Não há limites para 
as invasões indígenas. Os produtores 
temem que aconteça um cenário ainda 
mais catastrófico. O senhor acha que 
essa tensão pode se agravar ainda 
mais? Qual o futuro disso?

Nelson Padovani – Outro dia recebi 
na presidência da Comissão de Agricultura 
um grupo de representantes de associações 
de produtores rurais de todo o Brasil, e eles 
me falavam justamente que estão com a pa-
ciência no limite, que já não aguentam mais 

e que podem partir para a violência, dar o 
troco na mesma moeda. Eu trabalho e torço 
para que não cheguemos a esse ponto. Mas 
o problema é que agora, do nada, aparece 
alguém se dizendo índio e invadindo terras 
produtivas de famílias que estão ali assen-
tadas há décadas, algumas até há mais de 
século - e têm seu direito de propriedade re-
conhecido pela lei, através dos títulos dados 
pelo governo no passado. E o pior disso tudo 
é que esses pretensos índios contam com o 
apoio e a leniência da Funai! Então pode se 
agravar esse quadro? Sim. Torço para que 
não, mas a questão é que o próprio Governo 
Federal é omisso, não olha e não trata os 
brasileiros como deveria. Os índios devem 
ser protegidos? Claro! Mas os produtores 
também precisam do mesmo tratamento. 
A lei precisa ser igual para todos, está na 
Constituição. No entanto, na prática, alguns 
grupos têm mais direitos que outros, e isto 
não podemos tolerar. 

Sindirural - O senhor é um grande 
defensor da sustentabilidade. Acredi-

“Hoje há conflitos em 
praticamente todas as regiões 
do País, e tudo por conta de uma 
legislação equivocada, que dá 
plenos poderes para a Funai 
mandar e desmandar na 
questão do direito de 
propriedade da terra”
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Sindirural - A MP dos portos foi 
aprovada no último dia 16. Qual o 
impacto disso para o Brasil? De que 
maneira essa medida irá beneficiar 
produtores rurais?

Nelson Padovani – A nossa expectati-
va é de que o impacto seja grande e positivo. 
Foi pensando nisso, e objetivando isso, que 
aprovamos a MP dos Portos. Porque os por-
tos brasileiros estão estrangulados. O custo 
de operação aqui é muito alto, se comparado 

a portos de outros de países, como Japão e 
Canadá, por exemplo. E isso acaba impac-
tando negativamente na produção agrícola. 
Porque, como vimos recentemente, quando 
os portos não conseguem absorver a de-
manda a tempo, os caminhões param nas 
estradas, e tudo fica congestionado. Assim, 
a carga se deteriora, os caminhoneiros têm 
prejuízo, os produtores lá na fonte têm pre-
juízos também, e o Brasil perde mercados, 
perde ritmo de crescimento, perde dinheiro. 
O governo fala em investimentos da ordem 
de R$ 50 bilhões em quatro anos. Espero 
muito que isso aconteça, e acho que será 
possível. Porque agora teremos a participa-
ção da iniciativa privada.  

Sindirural - Quais são as ações e 
projetos desenvolvidos pelo senhor 
em prol do produtor rural?

Nelson Padovani – O que tenho pro-
curado fazer é representar bem o meu esta-
do do Paraná e os nossos produtores, seja 
articulando melhorias junto aos ministérios, 
destinando emendas aos municípios, para 
as associações rurais, para a compra de tra-
tores, recuperação de estradas, construção 
de abatedouros de peixe, ou brigando pela 
redução de taxas, de impostos, como fize-
mos recentemente no caso dos caminhões 
e do trigo. Tenho muito orgulho de ser um 
representante do produtor rural e de todo 
o povo paranaense, porque conheço bem a 
realidade da agricultura. Entendo que, lutan-
do pelos agricultores, defendo os interesses 
de todos os brasileiros, que é a minha prin-
cipal função como parlamentar.

“O problema é que 
agora, do nada, aparece 
alguém se dizendo 
índio e invadindo terras 
produtivas de famílias 
que estão ali assentadas 
há décadas, algumas até 
há mais de século - e têm 
seu direito de propriedade 
reconhecido pela lei, 
através dos títulos dados 
pelo governo no passado. 
E o pior disso tudo é que 
esses pretensos índios 
contam com o apoio e a 
leniência da Funai”

ta que o produtor rural é bem infor-
mado sobre práticas sustentáveis que 
podem ser aplicadas na sua proprie-
dade? Como incentivar ainda mais o 
produtor rural nessa questão?

Nelson Padovani – O produtor ru-
ral brasileiro é o maior aliado na defesa 
do meio ambiente. Existem aqueles maus 
produtores, sabemos disso, mas a grande 
maioria é de gente boa, gente honesta, pais 
e mães de família que trabalham, que dão o 
suor e toda sua vida para produzir as rique-
zas desse País, e só querem tratamento dig-
no. Até mesmo os grandes produtores, que 
utilizam maiores áreas de terra, têm um pla-
nejamento para recuperação do solo, sabem 
alternar as lavouras para não saturar o solo, 
aplicam técnicas que tornam a produção au-
tossustentável e é por isso que o Brasil é 
um modelo para o mundo. Temos a melhor 
agricultura produzida neste Planeta, e so-
mos campeões em quase tudo que se refere 
ao campo. Acho, porém, que os governos, de 
modo geral, deveriam atuar mais próximos 
ao produtor rural, oferecendo mais cursos, 
mais apoio técnico e conhecimento sobre o 
uso da terra. É sempre possível avançar e 
melhorar nesse sentido.

Sindirural - Foi aprovado pela Co-
missão de Agricultura da Câmara um 
requerimento de sua autoria para a re-
alização de uma audiência pública que 
discuta o uso e o consumo de agrotó-
xicos no Brasil. Sabe-se da importân-
cia do assunto, como o senhor avalia 
esse problema dos agrotóxicos e de 
que maneira esses produtos poderiam 
ser menos consumidos?

Nelson Padovani – O uso de agrotóxi-
cos é um recurso imprescindível para a agri-
cultura. No entanto, há que se discutir me-
lhor a forma de se fazer isso. No caso desse 
requerimento que aprovamos na Comissão 
de Agricultura, a preocupação central é com 
o uso de agrotóxicos em áreas urbanas. As 
cidades estão cada vez mais “invadindo” as 
áreas destinadas a produção de alimentos e 
isso exige cuidados redobrados na aplicação 
de defensivos agrícolas para que não ocor-
ram contaminações com as pessoas, animais 
e áreas de captação de água, apesar que os 
maiores índices de contaminação e poluição 
dos rios acontecem nas cidades.E já estão 
ocorrendo casos de contaminação dos len-
çóis freáticos devido a esse problema. O que 
vamos fazer é debater a fundo essa questão, 
e, ao mesmo tempo, abordar outros aspec-
tos do uso dos agrotóxicos no Brasil. É um 
debate importante, urgente e necessário.

“O próprio Governo 
Federal é omisso, não olha 
e não trata os brasileiros 
como deveria. Os índios 
devem ser protegidos? 
Claro! Mas os produtores 
também precisam do 
mesmo tratamento. A lei 
precisa ser igual para 
todos, está na Constituição. 
No entanto, na prática, 
alguns grupos têm mais 
direitos que outros, e isto 
não podemos tolerar”
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Montana Agriculture lança o 
Parruda Stronger na Agrishow

A Montana Agriculture lançou na Agrishow 2013 o Au-
topropelido Parruda Stronger. Ele reúne o que há de mais 
avançado em tecnologia para pulverização, apresentando 
maior amplitude de volume de aplicação, sendo capaz de 
variações entre a baixa e a alta vazão. O vão livre foi amplia-
do para 1,80m, proporcionando o uso do Parruda Stronger 
em qualquer cultura, inclusive no milho em estádio mais 
avançado diminuindo o amassamento. O Parruda Stronger 
é mais robusto, permitindo maior rapidez na aplicação, atin-
gindo mais de 20km/h , isso proporcionado por um motor 
MWM 215 cv, além de uma cabine moderna, confortável e 
equipada com pacote completo de agricultura de precisão 
100% nacional, desenvolvida de acordo com as característi-
cas da máquina. A máquina oferece soluções que o produtor 
rural necessita para seu dia a dia, buscando sempre facilida-
de operacional e manutenção acessível.

REGISTRO

Plano Agrícola disponibilizará 
R$ 136 bi para safra 2013/14

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2013/14 anunciado no dia 
4 de junho, prevê um total de R$ 136 bilhões de recursos liberados 
para a próxima safra, sendo R$ 97,6 bilhões para financiamentos 
de custeio e comercialização e R$ 38,4 bilhões para os programas 
de investimento. Dos R$ 136 bilhões previstos para a nova safra, 
R$ 115,6 bilhões serão com taxas de juros controladas, crescimento 
de 23% sobre os R$ 93,9 bilhões previstos na temporada 2012/13. 
A taxa de juros anual média é de 5,5%, sendo que serão menores 
em modalidades específicas: de 3,5% para programas voltados à 
aquisição de máquinas agrícolas, equipamentos de irrigação e es-
truturas de armazenagem; de 4,5% ao médio produtor rural; e de 
5% para práticas sustentáveis.

O novo superintendente do Senar, Humberto  Malucelli Neto, 
visitou o Sindicato Rural Patronal de Cascavel no dia 10 de abril. 
Na ocasião, Malucelli juntamente com o presidente do Sindicato 
Rural, Paulo Orso e outros representantes do Senar, visitaram a 
cooperativa Coopavel. O superintendente se apresentou em um 
dos cursos do Senar e discutiu questões ligadas à sua nova gestão. 
Desde fevereiro, Malucelli substitui Ronei Volpi, que após 18 anos 
de sua gestão, assumiu a Coordenadoria de Programas de Desen-
volvimento do Agronegócio da Faep.

Novo superintendente do Senar 
visita Sindicato Rural Patronal
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Av. Presidente Tancredo Neves, 1739 | Cascavel

Projeto e execução - Móveis
residenciais e comerciais

Solicite hoje mesmo um orçamento!
Fone (45) 3038-7488

COZINHAS QUARTOSSALAS BANHEIROS

Visite nosso site: www.artemanamoveis.com.br

Sindicato discute questões indígenas
Durante os meses de abril e maio o Sindicato Rural Patronal de 

Cascavel promoveu discussões a respeito das invasões indígenas 
no Paraná, que é um assunto que preocupa produtores rurais. Na 
ocasião, o palestrante Hamilton Serighelli, assessor especial para 
assuntos fundiários do estado do PR, abordou o tema na entidade. 
O evento reuniu produtores rurais, diretores do Sindicato e pesso-
as ligadas ao setor agropecuário da região.

Encontro de presidentes
Em visita ao Show Rural Coopavel 2013, a presidente da 

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
Katia Abreu, e o presidente do Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, Paulo Orso. Juntos, discutiram questões voltadas 
ao setor do agronegócio. A senadora enfatizou a importân-
cia de se manter um canal de comunicação direto com o 
produtor rural, que no caso, é representado pelos sindicatos 
rurais patronais.

Ministro é leitor 
da Sindirural

Durante cobertura da 
Agrishow 2013, em Ribeirão Pre-
to, a equipe da SindiRural apre-
sentou a revista para o ministro 
da Agricultura Antônio Andrade. 
O ministro elogiou a publicação e 
enfatizou a importância de revis-
tas como a SindiRural em manter 
informado o agricultor brasileiro. 
A grande surpresa foi a afirmação 
de que ele é nosso leitor, pois a 
recebe no Ministério em Brasília. 
Assim, não poderíamos deixar de 
registrar esse leitor tão importante 
da nossa publicação.

Líder mundial em soluções para a pecuária, a GEA Farm 
Technologies esteve presente na Agrishow 2013 mostrando os 
lançamentos da marca. Desde 1926 a empresa é  conhecida glo-
balmente como produtora de inovações tecnológicas, integrado a 
soluções em produtos e higiene efetiva animal. Com o objetivo de 
permitir que os produtores produzam leite com custo eficiente de 
acordo com os mais altos padrões, as Revendas Autorizadas GEA 
Farm Technologies estão prontas a auxiliar o produtor rural na sua 
rotina diária em busca de qualidade e aumento de produtividade.

Stand da GEA mostrou soluções 
para pecuária leiteira na Agrishow
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Considerada pelos orga-
nizadores a maior feira de 
agronegócio da América 
Latina, a Agrishow, rea-
lizada de 29 de abril a 3 

de maio, em Ribeirão Preto, interior de São 
Paulo, reuniu 790 expositores, entre fabri-
cantes de máquinas, implementos e equi-
pamentos agrícolas, insumos, ferramentas, 
associações de classe, centros de pesquisa, 
universidades, e instituições financeiras, que 
apresentaram as principais tecnologias vol-
tadas à agropecuária. A feira reuniu mais de 
150 mil visitantes de 67 países, onde mo-
vimentou mais de 2,6 bilhões em negócios.

“O balanço da AGRISHOW 2013 é extre-

AGRISHOW TEM
EDIÇÃO HISTóRICA

Uma das mais importantes 
feiras do país movimentou 
mais de R$ 2,6 bilhões em 
negócios e recebeu mais 
de 150 mil visitantes de 
67 países

mamente positivo, pois superou todas as 19 
edições anteriores da feira. Estimamos que 
30% dos negócios fechados na Agrishow fo-
ram com recursos próprios, todo restante foi 
por meio de financiamentos. Estamos num 
momento em que o crédito para o agrone-
gócio é abundante, os juros são civilizados 

e a taxa de inadimplência é a mais baixa do 
mercado. Os grandes bancos que participam 
da Agrishow comemoram os resultados e os 
produtores aumentaram seu poder de com-
pra e estão investindo em tecnologia agríco-
la”, avalia o presidente da Agrishow, Maurilio 
Biagi Filho.

Edição 2013 movimentou mais de 2,6 bilhões em negócios e firmou o evento como referência no calendário do agronegócio nacional

Grande presença de visitantes estrangeiros consolidou importância internacional da feira
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Saiba mais
Realizada anualmente, a Agrishow é 
um evento da ABAG – Associação 
Brasileira do Agronegócio, 
ABIMAQ – Associação Brasileira 
da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, ANDA – 
Associação Nacional para Difusão 
de Adubos e SRB – Sociedade Rural 
Brasileira. A organização é feita pela 
BTS Informa.

A feira comemorou seus 20 anos sempre 
demonstrando o potencial do agronegócio e 
levando tecnologia e eficiência ao produtor 
rural. “Para coroar essa data houve a pu-
blicação do livro “Agrishow - 20 anos de 
história” que retrata a trajetória de uma das 
mais importantes feiras do País. As novas 
tecnologias mundiais de equipamentos e de 
práticas agrícolas continuam atraindo mi-
lhares de pessoas para Ribeirão Preto, ano 
após ano”, ressalta o vice-presidente da As-
sociação Brasileira do Agronegócio (ABAG), 
Francisco Matturro.

INVESTIMENTOS
Um Plano Diretor que deve ser aprovado 

nos próximos 90 dias, irá permitir a reali-
zação de investimentos em infraestrutura, 
como aponta o presidente Maurilio. “Os pri-

meiros investimentos fixos serão na melhoria 
do piso dos 15 km de ruas, com algumas 
pavimentações, pontos de encontro, sendo 
que alguns destes já foram feitos. Este ano, a 
Agrishow já contou com novos reservatórios 
de água, ampliação da energia instalada e 
rede elétrica, aumento da área para praças 
de alimentação, rede hidráulica, e melhorias 
no estacionamento e sistema de transporte. 
As questões ambientais e estéticas serão 
também enfrentadas. Serão contruídas a 
sede das associações que organizam a feira 
(ABIMAQ, ABAG, ANDA e SRB) e a “Casa da 
EMBRAPA”, que já foram anunciadas. Vamos 
trabalhar para fazer, em 2014, uma Agrishow 
ainda melhor que a de 2013”, almeja.

A próxima edição da feira em 2014 será 
realizada de 28 de abril a 2 de maio.

Maurilio: "Os produtores aumentaram seu 
poder de compra e estão investindo em 
tecnologia agrícola

Di
vu

lg
aç

ão
Si

nd
iR

ur
al

Si
nd

iR
ur

al

Si
nd

iR
ur

al
Si

nd
iR

ur
al

Of
ici

o 
da

 Im
ag

em

Si
nd

iR
ur

al

Of
ici

o 
da

 Im
ag

em



Junho / Julho 201314

ESPECIAL AGRISHOW

EMBRAPA MOSTROU
NOVAS TECNOLOGIAS

Tendo em vista a grande 
quantidade que nosso país 
produz de resíduos, tanto 
na cidade, quanto no cam-
po, a Embrapa Agroenergia, 

apresentou na Agrishow uma nova tecnolo-
gia com produção de briquetes a partir de 
resíduos agrícolas, agroindustriais e flores-
tais. A técnica consiste em utilizar resíduos 
de várias culturas, como casca de amen-
doim, serragem, bagaço de cana e resíduos 
de soja. 

Para realizar o processo é necessário 
o equipamento principal, a “briquetadeira”, 
sendo que de um lado do equipamento entra 
os resíduos agrícolas e do outro lado sai um 
tronco de madeira de alta densidade, que 
pode ser queimado em caldeira, em pizzaria, 
em fornos que usam, por exemplo, lenha. É 
um processo que aproveita os resíduos para 
uso energético. 

“Existe um custo de investimento, mas 

Briquete ecológico, coletor 
solar, técnica de irrigação 
e sensor que mede 
condições de vegetais 
foram apresentados

Rocha: "Processo aproveita os resíduos 
para uso energético"

Coletor solar
O coletor solar veio para substi-

tuir o brometo de metila, um produ-
to químico tóxico que era utilizado 
para desinfestação de substratos 
para produção de mudas. O coletor 
solar utiliza a energia solar para de-
sinfestar misturas de solo, estercos e 
adubos. A finalidade é matar fungos, 
bactérias e sementes de plantas da-
ninhas dos substratos que serão uti-
lizados para o plantio de mudas. “É 
um produto natural, sem risco para 
o meio ambiente e para o produtor, 
além de garantir que as mudas este-
jam sempre saudáveis”, ressalta a ex-
positora da Embrapa Myrian Ramos.

Irrigação Precisa
A Embrapa Instrumentação e a 

Tecnologia Cerâmica de São Paulo, 
apresentou na Agrishow o Tensiô-
metro de diedro portátil (foto). Tra-
ta-se de um instrumento para medir 
a tensão de água em substrato. O 
sistema é barato, mas ainda não está 
no mercado, está em fase de trans-
ferência de tecnologia. “No futuro 
poderá se comprar um vaso com um 
sensor desse, assim o consumidor 
poderá saber o exato momento de 
irrigação, não se preocupando com 
as variações climáticas”, explica a 
relações públicas da Embrapa Ins-
trumentação, Monica Laurito.

O Turgometer Sensor foi 
apresentado na Agrishow pela 
Embrapa Instrumentação. O apa-
relho consiste num sistema para 
medir a pressão de turgescência de 
células em órgãos vegetais, como 
caules, raízes e frutas, possuindo 
aplicações no campo, em labo-
ratório e em casas de vegetação. 
“Pode ser utilizada no monitora-
mento da irrigação e da pós-co-
lheita, nas condições de transporte 
e armazenagem e nos pontos de 
venda", observa a relações públi-
cas da Embrapa Instrumentação, 
Monica Laurito.

há um grande potencial de aproveitamento.  
O principal mercado dos briquetes, o que re-
munera melhor, são as pizzarias de forno a 
lenha.  A tonelada do briquete pode chegar 
a 700 reais. O mercado é altamente carente 
de tecnologia de aproveitamento de resíduo 
e é aqui que estamos colocando essa alter-
nativa para que produtores e investidores 
possam ter um novo negócio, com esse tipo 
de sinergia”, ressalta o pesquisador da Em-
brapa Agroenergia, José Dilcio Rocha.

Além de aumentar a renda dos produ-
tores rurais, essa tecnologia contribui satis-
fatoriamente com o meio ambiente, já que 
esses resíduos serão aproveitados gerando 
uma fonte de energia renovável.

Sensor identifica turgescência de células
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O PÓS-VENDA DA  NEW HOLLAND
TEM AS SOLUÇÕES COMPLETAS PARA
O MELHOR PREPARO DO SEU SOLO

ELEMENTO DO FILTRO
DO COMBUSTÍVEL

NA TROCA DE FILTROS E
CORREIAS NESTA PROMOÇÃO
A MÃO DE OBRA É GRATUITA!

CORREIA DO
ALTERNADOR

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA O MÊS DE JULHO/2013

METROPOLITANA TRATORES
Concessionária New Holland

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

www.metropolitanatratores.com.br
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PAVILHÃO ITALIANO
FOI DESTAQUE

A diversidade e a alta tec-
nologia em componentes e 
acessórios agrícolas foram 
destaques no Pavilhão Ita-
liano instalado na Agrishow. 

No total foram 21 empresas italianas ex-
pondo o que há de mais moderno em ma-
quinários e equipamentos disponibilizados 
para o campo. A organização dos estandes 
foi da Agência para a Promoção no Exterior 
e Internacionalização das Empresas Italia-
nas (ICE), entidade ligada ao Ministério do 
Desenvolvimento Econômico da Itália, em 
parceria com a Federação Italiana de Fabri-
cantes de Máquinas Agrícolas.

De acordo com o analista do setor agrí-
cola do ICE, Emilio Pelizzon,  o objetivo do 
pavilhão é de dar apoio, ajudar as empre-
sas a encontrar os parceiros, fornecedores 
e clientes. “Queremos ser esse meio de 
campo entre fornecedores e clientes. Nos-
sas empresas encontraram aqui na feira os 
potenciais parceiros. Nesses 15 anos que 
trabalhamos na Agrishow podemos perce-
ber o resultado excelente do nosso trabalho. 
Hoje essas 21 empresas são novas, pois 
as outras já encontraram parceiros e estão 
expondo juntamente com outras empresas 
brasileiras, ou seja, nós ajudamos a Itália a 
entrar no mercado brasileiro”, avalia Peliz-
zon.

Para ele, a finalidade é atingir os fa-
bricantes de maquinário agrícola de forma 
a abastecer o mercado com peças e aces-
sórios de reposição e firmar parcerias com 
empresas locais. “O bom momento da eco-
nomia no Brasil está ligado ao desempenho 

A Itália, uma das principais 
líderes mundiais em 
inovação tecnológica do 
setor agrícola, trouxe para 
a feira as novidades em 
maquinário, equipamentos 
e implementos agrícolas

do agronegócio nacional e o desempenho e 
potencial da Itália, em especial neste setor, 
são favoráveis a novas e estratégicas parce-
rias para ambos os países”, ressalta.

O expositor Giorgio Zonta, que trabalha 
com peças para fabricação de máquinas 
agrícolas e implementos, diz estar satisfei-
to com a participação da empresa na feira. 
“A cada ano crescemos com nosso fatura-
mento e conhecemos novos clientes, nossa 

expectativa de mercado é ótima. Nossas pe-
ças têm uma qualidade excepcional e preço 
competitivo”, observa Zonta.

Metade dos fabricantes do setor de má-
quinas agrícolas da Itália, que inclui colhe-
deiras, ceifadeiras, tratores e outros equipa-
mentos, está localizada na Região de Emília 
Romagna, 70% concentrados nas províncias 
de Modena e Reggio. Os principais mercados 
de exportações são: França, Alemanha, Es-
tados Unidos, Espanha, Reino Unido e Brasil.

Segundo Pelizzon, a exposição no Pavi-
lhão é um primeiro contato, sendo que es-
sas relações bilaterais estimulam a entrada 
das empresas italianas no Brasil. “Há muitas 
empresas que se instalaram no nosso país 
a partir dos nossos estandes, da nossa 
iniciativa, a Arag Srl é uma delas. Além de 
estabelecermos essa ligação e apoiarmos 
as empresas italianas, repassamos aos ita-
lianos informações e análises de mercado, 
sendo assim, os mesmos sentem-se mais 
seguros quando vêm ao Brasil. É recompen-
sador, todos saem contentes”, orgulha-se o 
analista da ICE.

ENTIDADES
A ICE é a agência do Governo Italiano 

para a promoção no exterior e Internaciona-
lização das Empresas Italianas, com quase 
um século de existência que, por meio de 
uma rede de 93 escritórios espalhados pelo 

Pelizzon, do ICE: "15 anos de participação 
na Agrishow com resultados excelentes"
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O italiano Giorgio Zonta trabalha com máquinas agrícolas: "Nossa expectativa de mercado é ótima"

mundo, promove o intercâmbio comercial e 
tecnológico entre a Itália e os demais países, 
sobretudo no que tange às empresas de pe-
queno e médio porte e seus consórcios de 
exportação.

A FederUnacoma é a Federação Italia-
na de Fabricantes de Máquinas Agrícolas e 
representa, no âmbito da Confindustria, se-
tores mecânicos que agrupam associações 

de produtores Assomao, máquinas agrícolas 
operatrizes; AssoMase, máquinas automo-
toras; AssoTrattori, tratores; Comacomp, 
componentes para máquinas agrícolas, mo-
vimento terra e jardinagem; Comagarden, 
máquinas para jardinagem; Comamoter, 
máquinas movimento terra; UnaMot, moto-
res para máquinas móveis não destinadas a 
estradas. A Federação oferece às empresas 

associadas serviços para aprimoramento da 
atividade empresarial e desenvolvimento dos 
negócios através da organização direta de 
eventos e exposições internacionais dedica-
dos ao setor, sendo o instrumento através 
do qual as indústrias da mecanização dialo-
gam com as instituições, promovem a inova-
ção, a cultura da empresa e a presença nos 
mercados nacional e internacional.
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Av. Brasil, 586 - Fone (45) 3222-5672 - Cascavel/PR

• Agricultura de Precisão
• Carretas Agrícolas
• Distribuidores de
  Sementes e Fertilizantes
• Niveladores de solo
• Plaina agrícola dianteira

IMPLESUL
Concessionária Stara para Cascavel e região

A Implesul oferece à sua lavoura os 
melhores maquinários para aumentar 
sua produtividade. É a tecnologia da 
marca Stara, a melhor e maior linha de 
máquinas agrícolas do Brasil, fazendo a
diferença na sua colheita!

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
AUTORIZADA E DISTRIBUIÇÃO
DE PEÇAS ORIGINAIS STARA

• Plataforma de Milho
• Pulverizadores
• Subsoladores
• Plantadoras
• Semeadoras 
• Escarificadores



Junho / Julho 201318

ESPECIAL AGRISHOW

Aviões versáteis, robustos, 
com flexibilidade de pouso 
em diversos tipos de pistas 
e de fácil adaptabilidade 
para o transporte de pas-

sageiros ou cargas, foram apresentados 
durante a Agrishow. As aeronaves exibidas 
atenderam com excelência as necessidades 
do campo. Se de um lado o transporte aé-
reo permite que os empresários do agrone-
gócio se locomovam com mais agilidade e 
facilidade entre suas propriedades, ficando 
mais próximos de seu negócio, do outro, 
produtores rurais podem adquirir a aviação 
agrícola para pulverização, o que traz gran-
des benefícios ao produtor, como agilidade 
(reduzindo o tempo de aplicação), eficiên-
cia, baixo custo operacional, praticidade e 
uniformidade na aplicação.

“A pulverização aérea oferece maior 
flexibilidade ao produtor, pois permite a 
aplicação em áreas alagadas e em terrenos 
irregulares. Outro ponto bastante relevante 
é que, com a pulverização aérea, não há 
perda de safra por amassamento nem com-
pactação do solo, o que traz reflexo direto e 
imediato nos custos de produção da lavou-
ra”, explica o gerente comercial da Embraer, 
Fábio Bertoldi Carretto.

A Embraer levou ao evento a aeronave 
agrícola Ipanema, a primeira aeronave pro-
duzida em série no mundo a sair de fábrica 
certificada para voar com etanol utilizado 
em automóveis. “Foram 11 aeronaves co-
mercializadas durante a Agrishow, o que 
superou nossas expectativas”, ressalta o 

gerente Carretto. 
A aviação executiva também esteve pre-

sente no evento. A Líder Aviação expôs o bi-
motor, a pistão Beechcraft Baron G58. “Com 
uma aeronave própria, o produtor consegue 
cobrir, com muito mais agilidade, locais que, 
na maioria das vezes, sequer são atendidos 
pela aviação comercial. "Mais do que um 
gerador de despesas, o avião se tornou, 
portanto, um produto que gera receita, pois 
permite que o empresário ganhe eficiência e 
economize tempo, seja para trabalhar mais 
ou para passar mais tempo com a família", 
destaca o diretor de vendas de aeronaves 

da Líder Aviação, Philipe Figueiredo. A Líder 
Aviação vendeu 15 aeronaves na feira, além 
dos negócios que serão concretizados pos-
teriormente. 

A TAM Aviação Executiva apresentou na 
Agrishow dois modelos: o Turbo Stationair 
T206H e o Grand Caravan, maior aeronave 
já exposta na feira. “O setor agrícola é um 
dos principais focos de atuação da TAM Avia-
ção Executiva. As empresas do agribusiness 
e empresários deste setor têm percebido 
que as aeronaves são fundamentais para 
a eficácia de seus negócios. Ao utilizarem 
o avião, os empresários ganham tempo de 
trabalho e ao mesmo tempo agilizam seus 
negócios, transitando por cidades não aten-
didas pela aviação Regional, em regiões de 
difícil acesso”, observa o diretor comercial 
da Tam Aviação Executiva, Leonardo Fiuza. A 
TAM vendeu duas aeronaves durante a feira 
e deu início a outras negociações.

A única fabricante brasileira de helicóp-
teros, a Helibras, participou pela segunda 
vez da feira e exibiu no evento o helicóptero 
Esquilo AS350B2. “Os empresários precisam 
otimizar cada vez mais seu trabalho, que se 
encontra em áreas distantes. Por isso o uso 
do helicóptero, proporcionando ganho de 
tempo e viabilizando visitar cidades, fazen-
das e clientes em locais diferentes”, explica 
o vice-presidente Comercial e de Marketing 
da Helibras, François Arnaud. A Helibras as-
sinou em seu estande um contrato de venda 
de um helicóptero Esquilo AS350 B3 execu-
tivo, destinado ao uso de um cliente do setor 
agrícola da região. 

ASAS PARA O 
AGRONEGóCIO

Aeronaves 
exibidas na 
Agrishow atraíram 
empresários do 
agronegócio e 
interessados na  
pulverização aérea

Empresas de aviação mostraram na Agrishow as novidades do segmento para facilitar a vida do produtor rural

Figueiredo, da Líder Aviação, "15 
aeronaves vendidas na Agrishow"

Oficio da Imagem FotografiaSindiRuralSindiRural
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A Planticenter não poderia 
comemorar melhor seu ani-
versário de 25 anos. Sua 
festa foi em grande estilo 
na Agrishow com o lança-

mento da linha G4 de plantadeiras. “Nosso 
presente é para o produtor rural, temos 
plantadeiras de 3 até 33 
linhas de plantio, atende-
mos o pequeno, médio e 
grande produtor”, diz o 
diretor de marketing 
da Planticenter, Viní-
cius Rosa.

A mão de obra 
no campo cada 
vez mais escassa faz com 
que produtores busquem produzir 
mais em menor tempo. Eles optam por má-
quinas maiores e tecnologias que aumentem 
a eficiência no plantio. “A linha G4 são mo-
delos de plantadeiras que melhorou muito a 
qualidade na distribuição de sementes, são 
acessórios que incrementaram na máquina 
no aumento da eficiência do plantio. A janela 
de plantio está muito curta, não há tempo a 
perder, vem a chuva, a época da planta, é 
preciso sair plantando”, explica Vinícius.

Outra novidade dessa linha é o sistema 
Titanium na distribuição de sementes, que é 
um sistema mecânico de alta precisão, além 
de fácil manuseio e praticidade na troca rá-
pida de apenas discos e anéis.

Uma exclusividade da Planticenter são 
as plantadeiras articuladas. “Essas máqui-
nas plantam em terraços e curvas de nível, 
otimizando o plantio, diminuindo arremates, 
copiando toda a regularidade do solo”, des-

ESPECIAL AGRISHOW

MARCA COMEMORA 
25 ANOS NA FEIRA
A Planticenter esteve 
presente na Agrishow 
mostrando a linha G4 de 
plantadeiras com foco no  
produtor rural que busca 
produzir mais em menos 
tempo

taca o diretor Vinícius.
Na Agrishow, a Planticenter recebeu visi-

tantes das mais diversas regiões do Brasil, 
bem como de inúmeros países, já que é uma 
feira internacional. “Na Agrishow estabele-
cemos relacionamentos comerciais, possi-
bilitando a abertura de novos mercados de 
exportações, principalmente de plantadeiras 
de mandioca em países da América Latina e 
África. Por ter este caráter internacional, a 
Agrishow se torna uma grande vitrine para 
a Planti Center expor alguns lançamentos de 
produtos, estamos satisfeitos com os resul-
tados”, comemora o diretor.

ATUAÇÃO INTERNACIONAL
Além da grande atuação da Planticen-

ter no Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa 
Catarina, a empresa se destaca em outros 
países. “Exportamos plantadeiras de grãos 

para o Paraguai e plantadeiras de man-
dioca para a América Latina, África e Ásia. 
Os produtores internacionais nos visitam 
na Agrishow e percebem seus maquinários 
sendo expostos na feira e ficam admirados”, 
orgulha-se Vinícius.

ExPECTATIVA
A empresa está se preparando para a 

grande demanda de equipamentos agrícolas 
que o mercado tende a consumir para a sa-
fra 2013/2014.  “Visto que as projeções do 
cenário são otimistas para mais uma safra 
recorde, estamos investindo em maquiná-
rios, capital humano e infraestrutura com 
construção de uma nova unidade fabril. 
Sendo a inauguração para outubro de 2013, 
visando um aumento de 50% na capacidade 
produtiva”, prevê o diretor de marketing da 
Planticenter, Vinícius Rosa.

Vinicius Rosa: "Plantadeiras articuladas 
são exclusividades da Planticenter"
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MORANGO LIVRE 
DE AGROTóxICOS

Saborear um morango natu-
ral, livre de agrotóxico, tem 
se tornado algo raro para 
os consumidores. Apesar 
da demanda alta pelo mo-

rango, já que o mesmo é uma combinação 
perfeita para sobremesas e muito apreciado 
pelas crianças, a quantidade de resíduo quí-
mico encontrado no fruto, tem sido questio-
nada pelo mercado externo e interno.

Para auxiliar produtores de morango, a 
Embrapa Meio Ambiente e diversos parcei-
ros apresentaram na Agrishow a Produção 
Integrada de Morango (PIMO).

A PIMO faz parte do PI Brasil - Produção 
Integrada Agropecuária, protocolo oficial de 
adesão voluntária, coordenado pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), voltado à produção de alimentos 
seguros mediante a aplicação de recursos 
naturais e regulação de mecanismos para a 
substituição de insumos poluentes. É um sis-
tema que otimiza técnicas de plantio, mane-
jo, colheita e a pós-colheita, resultando em 
produtos de maior qualidade e segurança 
para o consumidor.

“Esse programa vem ajudar a compro-
var que todas as etapas produtivas segui-
ram normas que vão garantir para o con-
sumidor que ele está comendo um produto 
totalmente saudável, e que não tem perigo 
para a saúde ou integridade”, explica a 
supervisora do setor de Implementação da 
Transferência de Tecnologia da Embrapa, 
Fagoni Calegario.

Na PIM existe uma norma técnica que é 
publicada em diário oficial, essa norma tem 
uma sequência de etapas de produção que 
devem ser seguidas. O produtor passa por 
treinamento oferecido pela Embrapa e par-
ceiros, onde ele é orientado a não utilizar 

Embrapa apresenta 
selo que garante aos 
produtores de morango 
um produto diferenciado e 
valorizado no mercado

agrotóxicos na sua produção.
“Para não usar agrotóxico nós temos 

que ensinar o produtor a monitorar pragas 
e doenças, usar um predador natural, assim 
não contamina o meio ambiente. A lavoura é 
controlada por meio de anotações, uma vez 
ao ano essa lavoura é auditada, passa pela 
avaliação de um especialista, onde o mesmo 
solicita comprovação de que cada item da 
nota foi atendido”, observa a supervisora.

Selo garante qualidade
Os produtores que passarem por esse 

treinamento e seguirem todas as normas 
poderão adquirir um selo de qualidade do 
produto, que é um diferencial no mercado. 
“O selo só poderá ser utilizado se as eta-
pas da pré-colheita, colheita e embalagem, 
estiverem corretas, bem como ausência de 
resíduo e de microbiologia no produto. Hoje 
somente seis produtores podem usar o selo. 
Nosso objetivo é que mais produtores ve-
nham, pois esse tipo de morango é muito 
demandado pelo mercado”, enfatiza Fagoni.

As vantagens para o produtor são inú-
meras, dentre elas estão: organização da 
propriedade e do grupo de produtores, pa-
dronização da qualidade do morango, agre-
gando valor ao produto, obtenção de um 

produto diferenciado e certificado, além do 
aumento na eficiência na utilização de insu-
mos e recursos naturais, gerando economia.

“No primeiro ano, os produtores reduzi-
ram pela metade o custo quando eles aplica-
vam agrotóxicos, além do benefício que gera 
ao meio ambiente e aos próprios produto-
res, pois não se contaminam com produtos 
químicos”, diz a supervisora da Embrapa.

O consumidor será muito beneficiado, 
tendo em vista que irá adquirir um produ-
to de alto padrão de qualidade, terá uma 
garantia de ausência de resíduos de agro-
tóxicos ou microorganismos prejudiciais à 
saúde, além de ter um produto manipulado 
em condições rígidas de higiene.

“O consumidor terá garantia de confia-
bilidade, segurança, produto certificado de 
acordo com as normas técnicas e sabor na-
tural do fruto”, conclui Fagoni. 

Ministro da Agricultura Antônio Andrade 
visitou stand da Embrapa na Agrishow e 
conheceu o morango sem agrotóxico

Si
nd

iR
ur

al

Si
nd

iR
ur

al



Junho / Julho 2013 21

A Agrishow sendo uma fei-
ra referência em tecnologia 
para o campo exibiu em um 
de seus estandes, tecnolo-
gias a partir de nanopartí-

culas. Trata-se da nanotecnologia, um estu-
do de manipulação de estruturas que está 
sendo utilizado para criar novos materiais, 
produtos e processos por meio da mani-
pulação de átomos e moléculas, úteis para 
diversas aplicações.

De acordo com pesquisadores da Em-
brapa Instrumentação Agropecuária, de São 
Carlos-SP, alguns itens pesquisados já gera-
ram ou irão gerar produtos e processos de 
melhor qualidade, com resultados positivos 
para o meio ambiente, maior produtividade 
e redução de custos, diminuição dos desper-
dícios e inclusão social. Entre esses novos 
produtos, destacam-se filmes e embalagens 
para uso em alimentos, bioplásticos comes-
tíveis para maior durabilidade de frutas, 
além de processos que dão aproveitamen-
tos econômico, social e ambiental a resíduos 
de cana-de-açúcar, casca de arroz e açaí.

“Lançamos na Agrishow nossa linha de 
fertilizantes minerais líquidos com maté-
rias-primas de elevada tecnologia em na-
nopartículas. Esta linha de produtos possui 
inúmeros benefícios para as plantas e os 
solos nos campos de produção agrícola do 
Brasil e de outros países, dentre eles: não é 
necessária a sua incorporação no solo (sua 
percolação é de aproximadamente 20cm) e 
sua aplicação pode ser realizada por vias 
líquidas (barra, pivô, aspersão, gotejamen-

NANOTECNOLOGIA  
NA LAVOURA

Linha de fertilizantes de 
elevada tecnologia em 
nanopartículas atraiu 
visitantes da feira

ESPECIAL AGRISHOW

to etc), permitindo o fornecimento de Cálcio 
(Ca) e Magnésio (Mg), com rápida absorção 
pelas plantas; sendo estes elementos con-
siderados fundamentais para as culturas 
agrícolas”, enfatiza o engenheiro agrônomo 
e diretor técnico comercial da Santa Clara 
Agrociência, João Pedro Cury. 

A Santa Clara Agrociência é uma empre-
sa brasileira sediada em Jaboticabal-SP, pos-
sui experiência de quase 40 anos no merca-
do agrícola e é sinônimo de alta tecnologia 
e qualidade no ramo de nutrição e proteção 

vegetal. 
De acordo com o engenheiro Cury, além 

dos benefícios citados pela linha de fertili-
zantes apresentadas na feira, esses produ-
tos aumentam o desenvolvimento do sistema 
radicular e das radicelas absorventes – a 
planta absorve mais água e nutrientes do 
solo, resistindo a períodos de estiagem. “Po-
tencializa a Fixação Biológica de Nitrogênio 
(FBN) e aumenta a mineralização da maté-
ria orgânica; melhora o vigor vegetativo das 
plantas; proporciona maior uniformidade do 
estande de plantas no campo; e maximiza as 
brotações, o perfilhamento e a produção de 
açúcares”, destaca.

A participação da Santa Clara na 
Agrishow foi excelente, devido ao número 
expressivo de visitantes e negociações rea-
lizadas no stand da empresa. “Participantes 
de diferentes regiões do Brasil e de outras 
nacionalidades estiveram presentes, obten-
do informações e esclarecendo dúvidas em 
relação à linha de produtos. Após a feira, a 
empresa fechou diversas parcerias em regi-
ões que já atuava e em outras localidades 
que ainda não possuía distribuição e repre-
sentação de seus produtos. Os produtores 
rurais que adquiriram produtos no stand 
obtiveram ótimos resultados no campo, rea-
lizando novas aquisições”, comemora o dire-
tor comercial Pedro. O objetivo da Santa Cla-
ra é estar sempre ao lado do produtor rural, 
buscando alternativas para atender as suas 
necessidades, com o objetivo de maximizar o 
potencial produtivo das suas lavouras.

O produto faz parte de uma linha de 
fertilizantes minerais líquidos com 
matérias-primas de elevada tecnologia 
em nanopartículas

A aplicação do produto traz excelentes resultados em diversas culturas
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AGRICULTURA DE 
PRECISÃO ROBóTICA

Muitos funcionários não 
estão preparados para rea-
lizar medidas completas no 
campo, pois são medidas 
e observações que exigem 

um comportamento ou perfil de repetibilida-
de muito grande. E para suprir a ausência 
de profissionais frente à demanda crescente 
para aquisição massiva de dados em cam-
po, está sendo desenvolvida uma Platafor-
ma Autônoma para apoio à Agricultura de 
Precisão, que emprega o que há de mais 
avançado em tecnologia robótica modular. O 
protótipo é desenvolvido em parceria entre 
a Embrapa Instrumentação, a Escola de En-
genharia da USP de São Carlos e a empresa 
Jacto Máquinas Agrícolas e foi apresentado 
na Agrishow.

“Geralmente as pessoas enxergam o 
robô como um equipamento, uma operação 
agrícola, nossa proposta é que o robô faça 
operações medidas em campo (levantamen-
to de dados). Essas medidas são muito di-
fíceis de serem realizadas aqui no Brasil, já 
que as áreas são grandes, por isso nossa 
ideia de robotizar”, explica o pesquisador da 
Embrapa Ricardo Inamasu.

O protótipo pretende ser um conceito de 
mobilidade e grande capacidade operacio-
nal. A estrutura ainda é uma plataforma que 
vão carregar sensores e sistemas de coleta 
de amostras.

“Nosso objetivo é instalar sensores óti-
cos nesse robô, sensores de amostras de 
solo, pois conseguimos verificar a presença 
ou ausência de menor ou maior de matéria 
orgânica. São sistemas de medida muito so-
fisticados”, ressalta Inamasu.

De acordo com ele, essas medidas são 
importantes porque melhora a qualidade da 
produção, assim o produtor tem maior pre-
cisão no sistema de aplicação de insumos 
agrícolas, ele conhece as medidas corretas. 

Robô agrícola realiza 
operações de coleta 
de dados para AP nas 
propriedades rurais

“Essas observações de pequenos detalhes 
são fundamentais para melhorar a qualidade 
da agricultura da nossa lavoura”.

O uso da robótica em sistemas autôno-
mos serve também como laboratório para de-
senvolvimento de tecnologia nacional, adap-
tada às condições da Agricultura Tropical. A 
universidade de São Carlos é uma conjunção 
de tecnologia na área de robótica, que inclui 

Há no mundo apenas quatro tipos 
de Sensores Óticos de Índice Vege-
tativo no mercado. Dois estão nos 
Estados Unidos e os outros são euro-
peus. Durante a Agrishow, a Embrapa 
Instrumentação apresentou o equipa-
mento aos visitantes da feira. O sensor 
permite visualizar a cor da planta, será 
possível saber se ela está com defici-
ência ou não de nutrientes. 

“Para dar a cor diferente são 
comprimentos de luz, nesses compri-
mentos de ondas se consegue detec-
tar esse timbre da planta, se ela está 
mais estressada ou não. Realizando a 
detecção do stress, as áreas que estão 

engenharia mecânica, eletrônica e elétrica e 
toda a tecnologia de computação. “Estamos 
em parceria com a universidade para desen-
volvermos um conjunto de tecnologias que 
possam oferecer solução ao nosso produtor 
rural. O projeto tem mais um ano, esse robô 
sempre estará sendo aperfeiçoado, serão co-
locados novos sensores e novos sistemas de 
medida”, conclui o pesquisador da Embrapa.

estressadas poderão ser cuidadas”, ex-
plica o pesquisador da Embrapa Ricar-
do Inamasu.

Com essas leituras são elaborados 
mapas para identificar áreas com es-
tresse, como deficiências nutricionais 
e incidências de danos de pragas e 
doenças em diversos estágios vegeta-
tivos das culturas. “Esses sensores nos 
EUA e Europa estão sendo utilizados 
para aplicação de fertilizantes nitroge-
nados. Ele detecta a área que precisa 
mais nitrogênio, bem como a área que 
precisa menos, e já vai fazendo uma 
aplicação na taxa variada”, enfatiza 
Inamasu.

Sensor ótico identifica deficiências
A estrutura do robô carregará sensores e sistemas de coleta de amostras
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MINIATMOSFERAS
PREVEEM FUTURO

A concentração de dióxido 
de carbono vem aumentan-
do devido ao efeito estufa, 
sendo que a previsão é 
que em 20 e 30 anos essa 

concentração seja o dobro do que é hoje. 
“A princípio esse cenário é favorável para a 
agricultura, é como se fosse mais oxigênio 
para nós, mais CO2 para a planta, sendo 
que assim ela se desenvolve melhor. Por ou-
tro lado, é mais oportunidade também para 
pragas e doenças, depende da cultura”, ex-
plica o pesquisador da Embrapa Instrumen-
tação, André Torre Neto. 

Há experimentos que podem simular 
essa situação e um deles foi mostrado na 
Agrishow pela Embrapa Instrumentação. 
Consiste nas OTCs (“open-top chambers”), 
que são estufas de topo aberto adequadas 
para estudos com aumento do teor de CO2, 
devido à possibilidade de conduzir ensaios 
em todos os estágios de desenvolvimento 
de plantas, com menor interferência de ar-

Consequências do 
aumento de dióxido de 
carbono na atmosfera na 
agricultura são objeto de 
estudos das OTCs

tefatos exceto o plástico, que altera parte da 
radiação solar e um pequeno aumento da 
temperatura que pode ser solucionado com 
instalação de sistema de refrigeração estufa 
de topo aberto. 

“Tudo isso é feito de forma monitorada, 
medindo a concentração de CO2, condição 
climatológica, medindo a direção do vento, 
válvulas que vão atuar em diversas partes 
do sistema, para que essa OTC seja de forma 
muito bem controlada”, observa o pesquisa-
dor da Embrapa. De acordo com ele, essa 
tecnologia mostra a incidência de determina-
da doença para diferentes culturas. 

Essas OTCs foram instaladas em seis lo-
calidades no Brasil. Na cidade de Belém (PA) 
o estudo é de mudas para árvores florestais, 
em Petrolina (PE) como tem a região de fruti-
cultura irrigada, no local está sendo pesquisa-
do os problemas da vitivinicultura, que são os 
vinhos para uva e mesa. Fatores relacionados 
ao milhos estão sendo estudados no municí-
pio de Sete Lagoas (MG), em Jaguariúna (SP) 
os diferentes produtos agrícolas como soja, 
café, morango e gramíneas estão sendo pes-
quisados. Na cidade de Vacaria (RS) a maçã 
é alvo de estudos e por fim no município de 
Londrina (PR) a soja tem sido pesquisada. 

O pesquisador André Torre Neto: "Estufas simulam aumento de CO2 em todos os 
estágios de desenvolvimento das plantas"
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Sua tranquilidade
em boas mãos!ForteLeite

GEA Farm Techonologies

Av. Dr. Ezuel Portes, 1681 (Via marginal da BR 277 - Próx. Trevo Carelli) - Cascavel/PR

Ordenhadeiras      Resfriadores      Canzis/Contenções        Conforto Animal         Implementos Agrícolas

Ligue hoje mesmo e agende uma visita: (45) 3035-5555

ATP
Assistência Técnica Preventiva

O Serviço ATP é composto, entre 
outros, pela checagem, análise e 
reposição de peças de acordo com 
sua vida util referente às principais 
partes dos equipamentos.
Além disso, nossa equipe de técnicos 
especializados levam até você 
produtos para higienização do 
ambiente e saúde do seu rebanho!
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CONECTIVIDADE DO 
FUTURO A BORDO

A padronização de co-
municação entre tratores 
e implementos agrícolas 
tornou-se cada vez mais 
necessária, diante da falta 

de compatibilidade entre os produtos de 
diferentes marcas. “O produtor rural com-
pra um implemento para instalar no trator, 
se há necessidade de outro implemento, ele 
adquire também, dessa maneira a cabine do 
trator terá uma ampla quantidade de cabos 
elétricos. Se há um GPS no equipamento, 
cada fabricante não consegue pegar o sinal 
do trator que já esta implementado, tem que 
colocar mais um GPS, mais um sensor, ou 
seja, um verdadeiro transtorno”, explica o 
pesquisador da Embrapa Ricardo Inamasu.

Tendo em vista esse cenário, os fabri-
cantes de máquinas agrícolas da Europa e 
dos Estados Unidos descobriram como co-
nectar um equipamento ao outro, de forma 
que um painel do trator, uma eletrônica em-
barcada, possa resolver a conexão, ou seja, 
possa conectar em qualquer trator. Será 
possível controlar todos os implementos a 
partir do mesmo terminal.

Essa tecnologia foi apresentada na 
Agrishow pela Embrapa Instrumentação e 
diversos parceiros e segue a norma técni-
ca denominada ISO 11783, mais conhecida 
como ISOBUS. Foram montados na feira dois 
totens com monitores de trator e equipa-
mentos de implementos agrícolas a eles co-
nectados, demonstrando o benefício desse 
sistema aos visitantes.

“Essa padronização é uma importante 
solução para o produtor rural pela facilidade 
que ela oferece. Por exemplo, caso o pro-
dutor decida comprar um trator e um imple-
mento e após três anos ele deseja adquirir  
outra máquina, será preciso comprar nova-
mente toda a interface, pois aquela que ele 

Padrão internacional de 
eletrônica embarcada 
controla todos os 
implementos com apenas 
um terminal

só veio resolver a ausência de padrão das 
ferramentas de agricultura de precisão. 
Ao adquirir uma máquina com a eletrôni-
ca embarcada o produtor rural ganha em 
comodidade, eficiência e custo”, finaliza 
Inamasu.

adquiriu há alguns anos já estará obsoleto”, 
alerta o pesquisador da Embrapa.

O sistema contribui muito com a agricul-
tura de precisão. “Para adotar a agricultura 
de precisão é muito importante que se en-
contre facilidade na eletrônica, e o ISOBUS, 
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“Hoje, o produtor 
rural compra um 
implemento para 
instalar no trator, se há 
necessidade de outro 
implemento, ele adquire 
também, dessa maneira 
a cabine do trator terá 
uma ampla quantidade 
de cabos elétricos”RICARDO INAMASU
PESQUISADOR DA EMBRAPA
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Em toda as safras, o objetivo principal 
do produtor rural é o mesmo: buscar alta 
produtividade. Mas esse objetivo depende 
de fatores climáticos, variedade de semente, 
época de plantio, etc. Mas tem aqueles que 
se destacam e superam essas adversidades 
através de manejo adequado, novas técnicas 
e formas de plantio e investimento em tec-
nologias.  Esses fatores juntos contribuíram 
para que esses produtores rurais alcanças-
sem altos níveis de produtividade. E eles 
contaram com apoio profissional e assis-
tência de empresas especializadas como a 
Preciza, Sementes Condor, Plantar e Agrícola 
Andreis, que disponibilizaram tecnologias 
eficientes e assistência técnica adequada 
para que os mesmos atingissem sucesso na 
produção.

 “Quando um cliente atinge altas produ-
tividades, é difícil até imaginar o que poderia 
ter faltado, pois nessa hora são os detalhes 
que fazem a diferença. O agricultor também 

OS CAMPEÕES EM
PRODUTIVIDADE
Eles comemoram altos 
índices de produtividade 
em suas lavouras na 
safra de verão, graças a 
investimento em tecnologia 
e manejo adequado

sabe que, um solo corrigido e equilibrado 
nutricionalmente, com o perfil corrigido em 
profundidade, faz com que as raízes das 
plantas consigam se desenvolver em profun-
didades maiores, então encontrando água e 
tolerando mais condições desfavoráveis de 
stress hídrico. Nesse ano que tivemos chuva 
na condição praticamente ideal, se destacam 
produtores que são caprichosos em sua pro-

 “Foi a melhor produção 
que tivemos. Os custos 
aumentaram, mas não 
deixamos de produzir 
mais e ganhar. Tivemos 
agrônomos para nos 
acompanhar e orientar 
na questão de correção 
de solo, mapeamento, 
análises e amostras 
de área. Estou muito 
satisfeito com a parceria 
com a Agrícola Andreis 
EDSON SAUERRESSIG
PRODUTOR RURAL

Arno Beck com 
o filho Juliano: 

"Assistência 
técnica de boa 

qualidade e 
novas tecnologias 

levaram à alta 
produtividade"

“Tivemos um aumento de 20% 
em produtividade em relação 
à safra passada. A Plantar nos 
ofereceu um trabalho inovador 
de tecnologia, boas orientações 
e assistência técnica eficaz”
NERO PAGANINI
PRODUTOR RURAL

fissão, e colocam em prática estritamente o 
que está escrito nas recomendações. Nesses 
10 anos de atuação, viemos aprimorando e 
aperfeiçoando a cada ano as fórmulas de 
recomendações, detalhando os fatores quí-
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 “Colhemos 162 sacas de 
soja por alqueire, numa 
área de 215 alqueires. O 
clima contribuiu, além de 
todo o investimento que 
fizemos em agricultura 
de precisão com a 
Preciza. Tivemos apoio 
e orientação na escolha 
de formulações certas de 
adubos"
CARLOS BARATER
PRODUTOR RURAL

micos e físicos das lavouras dos produtores. 
Dentro de um complexo de fatores que en-
volvem alcançar altas produtividades, cer-
tamente essas recomendações contribuem 
de forma determinante para, junto com o 
correto manejo adotado pelos produtores, 
alcançarmos esse objetivo”, ressalta o en-
genheiro agrônomo, diretor e responsável 
técnico da Preciza, Claudio Heinzmann.

Segundo o engenheiro agrônomo da 
Sementes Condor, Gustavo Salton, os pro-
dutores rurais podem contar com uma as-
sistência técnica personalizada por parte 
da empresa. “Se o agricultor investe alto, 
médio ou menos, nossos profissionais estão 
preparados para atendê-lo, ou seja, qual-
quer decisão é completamente estruturada 

questão de sementes buscamos materiais 
provenientes dos melhores bancos de ger-
moplasma”, enfatiza.

De acordo com o engenheiro agrônomo 
da Agrícola Andreis, Romano Jose Heinz-
mann, a empresa tem investido em consul-
toria agregada a informações técnicas para 
que os produtores da região obtenham 
maior produtividade. “A Agrícola Andreis 
sempre esteve ao lado dos parceiros, e 
para fazer com que chegassem ao alto ní-
vel de produtividade somou o conjunto de 
ações: logística, consultoria agronômica, 
produtos de qualidade e assistência técni-
ca, com recomendações seguras desde o 
pré-plantio até a colheita”, ressalta o en-
genheiro.

e argumentada para que o próprio produtor 
entenda os benefícios e possa ele mesmo 
tomar a decisão exata para seu objetivo/re-
alidade. Não esquecendo que isso tudo sem-
pre aliado e aplicado com produtos de pon-
ta, manejos minuciosamente estudados para 
cada situação, manejo de plantas daninhas, 
pragas, doenças, fertilidade e a agricultura 
de precisão”, destaca o engenheiro.

Para a diretora da Plantar, Fernanda Ro-
mero, o Programa P200 desenvolvido pela 
empresa, que desafia produtores a buscar 
altos índices de produtividade, tem demons-
trado resultado satisfatório. “Nossos pro-
dutores alcançaram níveis de produtividade 
elevados, pois fornecemos insumos de quali-
dade e assistência técnica com profissionais 
qualificados. Os profissionais elaboraram, 
analisaram e orientaram para a questão 
do solo e nutrição da planta. Utilizamos de 
ferramentas de agricultura de precisão e na 

 “Tivemos uma excelente safra. 
Utilizamos novas tecnologias, 
aplicações de fungicidas, 
inseticidas preventivos e 
tecnologia no tratamento de 
sementes. Outro fator foi a 
semente de altíssima qualidade 
fornecida pela Condor e uma 
boa assistência técnica no 
campo que tivemos”
ARNO BECk, PRODUTOR RURAL

“A agricultura de precisão 
da Preciza teve atuação 
fundamental tanto na 
adubação corretiva como nas 
recomendações diferenciadas 
na adubação da cultura, 
na qual obtive a premiação 
máxima em um concurso de 
produtividade, alcançando 210 
sacos de soja por alqueire”
ELCI DALGALO, PRODUTOR RURAL
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O clima de tensão e insegurança entre 
produtores rurais se arrasta dia a dia. O 
abuso das invasões indígenas ameaçando o 
trabalho do produtor rural é terrível e deve 
ser inadmissível.

Um estudo realizado pela Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
mostra que as terras indígenas ocupam 
13% do território nacional, sendo que essa 
área é quase o dobro da ocupada pela agri-
cultura e os índios pretendem com essas no-
vas demarcações chegar a 25% do território 
nacional.

“É preciso uma forte união de todas as 
lideranças e pressão – muita pressão sobre 
nossos parlamentares e ministros para-
naenses para obrigar o Governo Federal a 
tomar providências concretas e enérgicas 
para acabar com esses abusos”, desabafou 
o presidente da Faep, Ágide Meneguette, em 
discurso com líderes sindicais no município 
de Toledo.

A morte de um índio no último dia 31 
em Sidrolândia (MS) após a reintegração 
de posse da Fazenda Buriti, realizada pela 
Polícia Federal, assustou ainda mais os pro-
dutores.  A situação em Mato Grosso do Sul 
está incontrolável, sendo que no total 65 
propriedades no Estado já foram invadidas 
pelos índios. 

Diante disso, a Federação da Agricultura 
e Pecuária de Mato Grosso do Sul - Famasul, 
juntamente com a Associação de Criadores 
de MS (Acrissul), irão apresentar uma pro-
posta junto à bancada federal do Estado, 

INVASÕES GERAM
TENSÃO NO CAMPO
Não há limites para as 
invasões indígenas. 
Enquanto índios invadem 
terras e protestam no 
Congresso Nacional 
levados à custa do 
governo, produtores rurais 
estão de mãos atadas a 
mercê da justiça

em Brasília, que defende a necessidade da 
atuação das forças armadas em Mato Grosso 
do Sul.

PRAZO DE DESPEJO PROLONGADO 
PODE EVITAR CONFLITOS

A morte do índio em Sidrolândia (MS) 
colocou o Governo em estado de alerta. Com 
o objetivo de evitar conflitos, no último dia 

3, a presidente Dilma Rousseff  determinou 
que as futuras ordens de despejo de índios 
sejam cumpridas após 72 horas. Com essa 
medida, policiais poderão se organizar de 
maneira mais adequada e se preparar para 

ÍNDIOS

Cascavel pode 
ser próximo alvo

A tensão aumenta entre os pro-
dutores rurais com boatos que estão 
em estudo novas demarcações de 
terras no Paraná. Uma delas ocu-
paria parte do município de Casca-
vel e outros vizinhos. Seria sentido 
Guaraniaçu – Laranjeiras. É impor-
tante que produtores rurais estejam 
atentos a esses comentários e que 
realmente sejam só especulações e 
o fato não se concretize.

Meneguette: "Governo federal precisa 
tomar medidas concretas e enérgicas"

Propriedade invadida em Sidrolândia/MS, onde houve a morte de um índígena
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www.preciza.com.br

Uma empresa pioneira,
com mais de 10 anos de
experiência em todo o ciclo
da Agricultura de Precisão!

Determinação dos pontos
de coleta de solo  por imagens
de satélite e fotogra�a aéreas
de alta resolução

Dispomos de caminhões para aplicação
 dos insumos em taxa �xa ou variável

Recomendações diferenciadas
com base no equilíbrio dos
nutrientes no solo

EDUARDO COSTA 
CASSIANO
Goioere/PR
A produtividade aumentou. 
As manchas que antes 
existiam, mesmo com o 
trabalho feito por outra 
empresa, agora sumiram. 
Vamos dar continuidade no 
trabalho. Com a Preciza, 
estamos no caminho certo!

PEDRO COELHO
IV Centário/PR
Em tempos de globalização 
e mercado competitivo 
temos que buscar 
tecnologia para aumento de 
produtividade. A agricultura 
de precisão realizada pela 
Preciza veio a somar para 
que chegássemos a este 
objetivo.

imprevistos futuros.
DECISÃO SOBRE DEMARCAÇÃO é
AMPLIADA A OUTROS óRGÃOS

Órgãos ligados a agricultura terão o po-
der sobre decisões na questão de demarca-
ção de terras indígenas em todo o território 
nacional. O governo ampliou esse poder até 
o final de junho. A ideia é que o Governo ouça 
outros setores ligados ao Ministério do De-
senvolvimento Agrário e da Agricultura, além 
da Funai, que é único órgão que oficialmente 
tem poder de fazer laudos para demarcação 
e cometer abusos.

DEMARCAÇÃO NO PARANá
FOI SUSPENSA

No início do mês de maio a ministra Glei-
si Hoffmann (Casa Civil) pediu ao Ministério 
da Justiça a suspensão de estudos da Funai 
para a demarcação de terras indígenas no 
Paraná. A Embrapa foi designada pelo Palá-
cio do Planalto para analisar sobre os estu-
dos de demarcação de terras indígenas no 
Oeste do Paraná. A Funai havia indicado 15 
pontos no Paraná para demarcá-los como 
reservas indígenas, principalmente nos 
municípios de Terra Roxa e Guaíra. Diante 
dessa suspensão no Paraná, parlamentares 
de outros estados pressionaram o governo 
e a medida foi estendida a estes também. A 
suspensão do governo é por tempo indeter-

Considerando a insegurança jurídica que toma conta de toda a região sul do Esta-
do, Produtores rurais, 20 (vinte) dos 24 (vinte e quatro) Deputados Estaduais, todos 
os Deputados Federais e todos os Senadores de Mato Grosso do Sul reuniram-se em 
Brasília com José Eduardo Cardozo – Ministro da Justiça; Luís Inácio Lucena Adams 
– Advogado-Geral da União; Gilberto José Spier Vargas (Pepe Vargas) – Ministro do 
Desenvolvimento Agrário e com Gleisi Helena Hoffmann – Ministra-Chefe da Casa 
Civil, registrando mais uma vez  o alerta dos produtores ao Governo Federal quanto à 
iminência de conflito no campo.

Considerando que em decorrência de uma liminar de reintegração de posse que, 
após o vencimento do prazo para desocupação pacífica, ocorreu a remoção dos invasores 
com reforço policial em uma das várias invasões ocorridas recentemente em Sidrolândia.

Considerando a resistência armada dos invasores que provocou a morte de um indí-
gena e deixou diversos feridos, tanto invasores quanto policiais.

Considerando que na presença do Juiz Auxiliar da Presidência do Conselho Na-
cional de Justiça (Coordenador do Comitê Executivo Nacional do Fórum de Assuntos 
Fundiários), Rodrigo Rigamonte Fonseca, em reunião com produtores, as lideranças de 
04 (quatro) etnias indígenas apresentaram a proposta de que nos próximos 15 (quinze) 
dias não haveria novas invasões para não atrapalhar o avanço das negociações e que tal 
disposição já foi desrespeitada no dia seguinte com novas invasões.

Considerando a dificuldade em fazer cumprir as determinações da Justiça Federal 
e que o grande volume de conflitos em Mato Grosso do Sul, com um crescente número 
de invasões, torna ainda mais preocupante o ambiente de desrespeito às determinações 
judiciais.

As entidades representativas dos Produtores Rurais, ACRISSUL e FAMASUL  ser-
vem-se da presente nota solicitar a atuação do Governo Federal, com a presença do 
Exército e/ou da Força Nacional nas áreas de conflito para que a ordem social seja resta-
belecida e a segurança jurídica retorne ao campo.

Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul - FAMASUL

NOTA OFICIAL



Junho / Julho 201330

DESCONTOS
ESPECIAIS

PROFISSIONAIS TREINADOS
NA FÁBRICA

PEÇAS GENUÍNAS COM 12 
MESES DE GARANTIA*

EQUIPAMENTO ORIGINAL MANTÉM
A MÁXIMA PERFORMANCE

*Garant ia  de 12 meses  para  peças  insta ladas  na concess ionár ia .

O  SUCESSO DA COLHEITA É  FEITO 
DE MUITAS PARTES.  COMECE PELA 
REVISÃO DE SUA COLHEITADEIRA.

FILIAIS PARANÁ
Cascavel: Av. Brasil, 7830 - Centro - (45)2101-0101 | 3226-1011
Assis Chateaubriand:Av. Tupãssi, 1840 - Centro - (44) 3528-1846
Campo Mourão:Rodovia BR 158 - Centro - (44) 3518-6263
Goioerê: Av. Santos Dumont, 1885 - Cidade Alta - (44) 3522-2810
Maringá:Rodovia PR 317 - (44) 3293-6868
Medianeira: Rodovia BR 277, KM 675 - Zona Rural - (45) 3264-2380 | 3264-2060

O braço forte do agricultor

Palotina: Av. Independência, 1687 - Centro - (44) 3649-5566
Pato Branco: Rodovia PR 280, KM 142, nº 9872 - São Critóvão - (46) 3223-4493 | 3224-6860
Realeza: Rua Paraná, 2147 - João Paulo II - (46) 3543-4453
Toledo: Av. Santos Dumont, 2494 - Centro - | 3252-2898(45) 3252-2672 
Ubiratã: Av. João Pepino, 1000 - Centro - (44) 3543-1253
FILIAL SÃO PAULO
Assis: Rodovia SP 333, KM 406 - Zona Rural - (18) 3302-3933 | 3322-4775

Na hora de fazer a manutenção do
seu maquinário, conte com as peças
originais e a garantia Camagril!

E não deixe de conhecer o
que há de mais moderno,
tecnológico e e�ciente em
implementos agrícolas novos!

www.camagril.com.br

minado.
PEC 215

A Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 215 retira o poder da Funai e do Po-
der Executivo o direito de promover a de-
marcação das reservas no país. De acordo 
com a proposta, a fundação permanece com 
o papel de fazer o levantamento das áreas 
a serem demarcadas, mas o decreto da de-
marcação só pode ocorrer depois da apro-
vação pelo Congresso da proposta.

JUSTIÇA ANULA LIMINAR

A liminar que determinava reintegração 
de posse na fazenda Buriti (MS), foi suspen-
sa pelo Tribunal Regional Federal e Justiça 
Federal de Mato Grosso do Sul, no último 
dia 5. Diante disso, os índios da etnia terena 
permanecerão na área invadida em Sidrolân-
dia, do ex-deputado Ricardo Bacha, até que 
o mérito da ação que pede a desocupação 
seja julgado.

SITUAÇÃO INSEGURA
O cenário de insegurança e conflitos con-

tinua. Como agir diante de tanta confusão? O 

produtor rural precisa de paz para trabalhar, 
pois dele depende a produção para o cresci-
mento e desenvolvimento do país. É fato que 
todos os lugares do Brasil estão passíveis 
de invasões indígenas. O que resta é esperar 
e torcer para que o desfecho dessa história 
não atinja mais vítimas, provocando a morte 
de alguns, como já ocorreu. E a Funai como 
mantenedora, procure cuidar dos índios na 
imensidão de reservas já existentes, para 
que não fiquem “perambulando” na cidade, 
como acontece em Cascavel.

O clima de tensão apenas cresce enquanto agricultores se perguntam quando o governo federal irá colocar ordem no campo novamente
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CONTROLE BIOLóGICO

“Estou muito satisfeito com a experiência, 
percebi o resultado logo após a aplicação. 
Meus vizinhos usavam inseticidas para contro-
lar a lagarta na soja e eu não aplicava nada, 
pois já tinha utilizado as vespas”, comemora 
o produtor rural Nilceu Forte. O produtor Nil-
ceu participou de um programa pioneiro de 
controle biológico de lagarta de soja, iniciado 
no final de 2012, desenvolvido pelo Instituto 
Emater e Governo do Estado. O objetivo é re-
duzir o número de aplicações de inseticidas 
no Estado. Diante disso, milhares de vespas 
foram soltas nas lavouras para controlar o 
ataque das pragas à plantação de soja.

Foram 51 unidades demonstrativas no 
Paraná, e Cascavel participou da experiência. 
As vespas foram distribuídas em uma lavoura 
de soja contendo 10 hectares de terra, na 
Comunidade de Rio do Salto. A propriedade 
pertence ao produtor rural Nilceu Forte.

“Enquanto a média de aplicação de inse-
ticidas na cultura de soja no município gira 
em torno de 4 a 5 aplicações, o Sr. Nilceu só 
aplicou uma vez para controlar o percevejo 
marron, no início de fevereiro de 2013, isso 
mostra um resultado eficaz para o produ-
tor”, aponta o técnico agrícola e extensionis-
ta da Emater/PR, Celso Almeida.

ATAQUE
A vespa é muito pequena, mas realiza 

um trabalho eficiente na lavoura. “A ação da 
vespa é parasitar o ovo da mariposa. Elas 
depositam seus ovos dentro dos ovos da 

VESPAS FAZEM 
SUCESSO NO CAMPO
Agricultores comemoram 
resultados de controle 
biológico no combate à 
lagarta da soja

praga, se alimentam e impedem o nascimen-
to da lagarta. Sendo assim, nasce uma outra 
microvespa que vai controlar outros ovos 
e se multiplicar na cultura. Em vez de nas-
cer lagarta, nasce vespa”, explica o exten-
sionista da Emater. Os ovos vêm dentro de 
cartelas e devem ser liberados na data que 
a embalagem indicar, para que o resultado 
seja satisfatório. 

O produtor espalha na lavoura e monito-
ra. A cada 200 metros quadrados, o produ-
tor  deve depositar na planta uma célula com 
as vespas. São 100 mil vespas por hectare. 
“Se houver uma grande incidência da lagar-
ta, acima de 15% de desfolha, o produtor 
deverá fazer a aplicação de inseticida”, lem-
bra Celso. Ele alerta. “Geralmente no período 
da dessecação, o agricultor não deseja ver 
nenhuma praga ou percevejo. Mas ele não 
deve aplicar o inseticida nessa época, pois 
assim ele mata também o inimigo natural”.

INTERESSADOS NA TéCNICA
De acordo com o extensionista, a Ema-

ter pretende continuar com a experiência em 
mais áreas do município. “O controle biológi-
co é mais uma ferramenta contra as pragas 
da soja. Inclusive vem ao encontro do pro-
blema que está acontecendo: resistências 
das pragas aos inseticidas”, lembra Celso.

O custo dessa tecnologia é de R$ 20,00 
por hectare. Os produtores interessados po-
derão procurar os técnicos da Emater, para 
que sejam devidamente orientados sobre 
onde adquirir as vespinhas, bem como a 
forma de aplicação das mesmas. “Para essa 
tecnologia ser mais eficiente, é muito impor-
tante que o produtor utilize a tecnologia do 
MIP (Manejo Integrado de Pragas) para não 
fazer aplicações desnecessárias. O contro-
le biológico só funciona se o produtor fizer 
manejo integrado de pragas”, aconselha o 
técnico da Emater.

O projeto de controle biológico é desenvolvido pela Emater e Governo do Estado
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Sancionado em outubro do ano passa-
do, o novo Código Florestal passou a exigir 
o Cadastro Ambiental Rural – o CAR – tema 
que causa e causará dúvidas a muitos pro-
dutores sobre o preenchimento dos dados, 
e quando realmente o registro das infor-
mações da propriedade começará a funcio-
nar. A plataforma da internet deveria estar 
pronta no início de abril, mas o prazo foi 
estendido para o final do mês de maio. No 
dia 15 de maio, em Curitiba, em reunião da 
Comissão Técnica do Meio Ambiente do Sis-
tema FAEP, foram avaliados detalhes sobre 
o CAR.

Somente no Paraná há 532.840 imó-
veis rurais, segundo dados divulgados 
pelo  Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) divulgou que há no 
Paraná 532.840 imóveis rurais, embora no 
Sistema Estadual de Registro de Reserva 
Legal (Sisleg) estejam inscritos 120.111 
que exigem manutenção, recuperação e 
proteção da Reserva Legal (RL) e Áreas de 
Preservação Permanente (APPs). Os dados 
foram apresentados pelo diretor de desen-
volvimento florestal do IAP, Mauro Scharnik. 
Muitos proprietários rurais por não se ins-
creverem no Sisleg foram notificados pelo 
IAP e outro tanto não o fizeram aguardan-
do a aprovação do novo Código Florestal

Para agilizar a implantação do CAR, o 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e a Se-
cretaria do Meio Ambiente e Recursos Hí-
dricos suspenderam o Sisleg, mas indepen-
dente dessa medida, todos os proprietários 
de imóveis rurais deverão se inscrever no 
CAR. Essa é justamente uma das maiores 
dúvidas entre os produtores.

SICAR
O SiCAR irá integrar os dados (CAR) de 

CAR GERA DÚVIDAS 
EM PRODUTORES
Ministério do Meio 
Ambiente vai oficializar 
o preenchimento do 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). Sistema Faep avalia 
detalhes sobre a medida

todos os estados. Por meio de site www.car.
gov.br, será possível cadastrar as informa-
ções dos imóveis rurais, indicando localiza-
ção, perímetro, áreas de vegetação nativa, 
Áreas de Preservação Permanente (APP), 
de Reserva Legal (RL), e de uso restrito. A 
partir daí, o CAR opera como uma base de 
dados que integra informações ambientais 
das propriedades e posses, com diversas 
aplicações, seja para o controle e moni-
toramento do desmatamento, como para 
planejamento ambiental e econômico dos 
imóveis rurais.

O produtor que se cadastrar pode re-
ceber alguns benefícios, entre eles, a isen-
ção de impostos na compra de insumos e 
equipamentos utilizados nos processos de 
recuperação e manutenção das de APP, de 
RL e de uso restrito (fio de arame, postes 

de madeira tratada, bombas d’água, trado 
de perfuração do solo); obtenção de crédi-
to agrícola, em todas as suas modalidades, 
com taxas de juros menores e prazos maio-
res que os praticados no mercado.

Para os pequenos produtores rurais 
(que possuem até quatro módulos fiscais), 
o procedimento será simplificado, sendo 
obrigatória apenas a identificação do pro-
prietário, a comprovação de posse do imó-
vel e a elaboração de croqui, que poderá 
ser feito sobre a imagem de satélite, indi-
cando o perímetro do imóvel, a delimitação 
das áreas de interesse social e utilidade 
pública, assim como informações da loca-
lização dos remanescentes de vegetação 
nativa, APPs, RL, áreas de uso restrito e 
áreas consolidadas.

Fonte: Faep

Criado pelo decreto 7830, o re-
gistro eletrônico será obrigatório junto 
aos estados e municípios, através do 
Sistema de Cadastro Ambiental-Rural  
(SiCAR), desenvolvido pelo Ibama. 
No programa, os produtores vão fazer 
o cadastramento das áreas de Reserva 
Legal (RL), das Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) dos Remanescen-
tes de Reserva Legal e APP, de Uso 
Restrito e das Áreas Consolidadas das 
propriedades e posses rurais de todo o 
país.

Através do site www.car.gov.br, o 
produtor criará uma senha, onde vai 
optar por pessoa jurídica ou física, pre-
encher dados básicos como o número 
de CPF, RG, a data de nascimento. Em 
seguida terá de seguir esse roteiro no 
site:

- Na próxima etapa “Imóvel”, deve-
rá colocar detalhes e descrições da pro-
priedade, como o nome e a localização.

- Depois, no item “Detalhamento” 
preencherá dados como o número da 
escritura e a matrícula da propriedade, 
além de indicar se possui ou não área 

de Reserva Legal (RL), por exemplo.
Em seguida em “Informações com-

plementares” indicará se há ou não  
APPs e  área de RL.

E na última etapa, “a Geo”, numa 
imagem de satélite o produtor demar-
cará a propriedade, localizará as APPs, 
as áreas de consolidados e a área de 
RL. O sistema então vai gerar um reci-
bo de cadastro.

QUAL O PRAZO DA RETIFICAÇÃO?
 “No início, como ocorre normal-

mente em processos de cadastro, vão 
surgir dúvidas. Mas o procedimento 
é simples e será como fazer uma de-
claração de imposto de renda”, disse o 
analista Bernardo de Araujo Moraes, 
do Ibama, numa exposição sobre o Si-
CAR, em Curitiba. Se, de fato houver 
semelhança, haverá possibilidade de 
retificação. Em qual prazo? É preciso 
que isso então seja estabelecido na le-
gislação, evitando possíveis inseguran-
ças jurídicas.

Confira as primeiras páginas dis-
poníveis do CAR, no website www.car.
gov.br

Como funciona o registro

LEGISLAÇÃO
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“70% da movimentação 
do Porto de Paranaguá vem 
do trabalho do produtor 
rural. A MP dos Portos irá 
melhorar o custo para o 
produtor e alavancar as 
exportações, porém, vai ser 
algo para o futuro”NILSON HANkE CAMARGO - ASSESSOR 
TéCNICO ECONôMICO DA FEDERAçãO DA 
AGRICULTURA DO ESTADO DO PARANá 
(FAEP)

Há anos o setor rural espera por me-
didas que solucionem a falta de logística 
para o escoamento da produção de grãos 
e a ausência de armazéns para estocar a 
produção. E parece que mesmo sendo algo 
para o futuro, surge uma luz que renova a 
esperança do produtor rural. No último dia 
4, o governo ao anunciar o Plano Agrícola 
e Pecuário 2013/2014 (PAP), disse que vai 
disponibilizar R$ 25 bilhões para a cons-

OS DESAFIOS DA 
ARMAZENAGEM
País não tem silos nem 
armazéns com capacidade 
para estocar a sua 
produção agrícola. Déficit 
chega a quase 40 milhões 
de toneladas. Plano 
Agrícola e MP dos Portos 
geram boas expectativas

SAFRA 2013

Países como a França, Argentina e EUA armazenam nas propriedades de 30 a 60% da safra. No Brasil, esse valor é de apenas 5%

trução de armazéns privados nos próximos 
cinco anos. Além dessa expectativa, o pro-
dutor também pode comemorar a Medida 

Provisória dos Portos, aprovada no dia 16 
de maio, que tem como objetivo modernizar 
portos no país.
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AG R Í C O L A

Sua lavoura em boas mãos!

MATRIZ - Corbélia - (45) 3242-1420
FILIAL 1 - Corbélia - (45) 3242-2339
FILIAL 2 - Cascavel - (45) 3224-2100
FILIAL 3 - Ubiratã - (45) 3543-1414

INSUMOS
SEMENTES

ASSISTÊNCIA
TÉCNICA

AGRICULTURA
DE PRECISÃO

“A MP deve ser comemorada 
e saudada, porém, ainda estamos 
muito longe da regulamentação e 
do funcionamento de fato. No en-
tanto, é sim um grande passo, pois 
permite que tenhamos um aumen-
to significativo dos investimentos 
no sistema portuário e tenhamos 
também operações mais desburo-
cratizadas. Os grandes benefícios 
da MP não virão imediatamente, 
pois somente após os investi-
mentos que ela permite – serem 
realizados e ficarem prontos, é 
que veremos uma mudança signi-
ficativa”, aponta o economista da 
Federação da Agricultura do Esta-
do do Rio Grande do Sul (Farsul), 
Antonio da Luz.

Para o assessor técnico eco-
nômico da Federação da Agricul-
tura do Estado do Paraná (Faep), 

qui a três anos é que teremos um desafogo, 
algum tipo de melhoria significativa, isso se 
começarmos de imediato”, alerta o assessor 
econômico da Faep.

A produção de grãos na safra no Brasil 
chegou a 184 milhões de toneladas, sendo 
que a capacidade para armazenagem dos 
grãos é de 145 milhões de toneladas. Um 
déficit de quase 40 milhões de toneladas. 
“Não ter capacidade de estocagem significa 

descumprir contratos internacionais 
de compra e venda, ter uma imensa 
sazonalidade de exportação, o que 
faz com que o sistema portuário ope-
re sobrecarregado em determinados 
momentos e abaixo da capacidade em 
outros. Isso influencia fortemente nos 
índices de inflação do consumidor, faz 
com que o produtor venda uma par-
te importante da produção a preços 
mais baixos, o que reduz seu fatura-
mento anual”, esclarece o economista 
da Farsul.

“Os Estados Unidos, com uma 
safra de 474 milhões de toneladas 
de grãos, tem 120% de capacidade 
de armazenamento. Enquanto o Bra-
sil, com uma safra de 184 milhões 
de grãos, dispõe de apenas 88% de 
capacidade para armazenagem. Pre-
cisamos mudar esse patamar, com 
urgência”, ressaltou num discurso em 

Caminhões fazem fila para descarregar em Paranaguá

Nilson Hanke Camargo, a MP beneficiará o 
produtor rural, mas em longo prazo. “70% 
da movimentação do Porto de Paranaguá 
vem do trabalho do produtor rural. Essa 
medida irá melhorar o custo para o pro-
dutor e alavancar as exportações, porém, 
seria algo para o futuro. Há problemas no 
porto de Paranaguá para serem resolvidos 
há mais de 20 anos. Se começarmos a fazer 
hoje o aumento do número de cais, só da-

Brasília a presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Kátia 
Abreu.

Alguns produtores rurais improvisam ca-
minhões e outros meios para utilizar como 
armazéns para estocar os grãos. Além das 
filas de caminhões nos portos em função da 
ausência de armazéns e silos, o custo de 
transporte dos grãos é elevado e quem so-
fre as consequências no bolso é o produtor 
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Países como a França, Argentina e 
Estados Unidos armazenam nas proprie-
dades de 30 a 60% da safra. Enquanto 
que no Brasil, esse valor é de 5%. “O 
Paraná sendo ainda essencialmente um 
estado agrícola, precisa ter a opção dos 
produtos serem armazenados na própria 
propriedade do produtor rural. Evitaria 
filas para descarregar nas cooperativas. 
Os produtores entregariam a produção 
com qualidade e no momento ideal nas 
cooperativas”, sugere o assessor técnico 
da Faep.

A falta de capacidade de armaze-
nagem estática e uma ineficiente infra-
estrutura de transporte/portos faz com 
que os produtores tenham altas perdas 
financeiras no decorrer de toda a cadeia. 
A Kepler Weber desenvolve todas as 
suas ações objetivando que o produtor 
rural armazene seu produto na própria 
fazenda e/ou local de produção/comer-
cialização. Desta forma, o produtor po-
derá comercializar o seu produto num 
momento mais oportuno, tendo maior 
rentabilidade. “Além do aspecto amplia-
ção das capacidades de armazenagem 
em silos metálicos, outros fatores como 
maiores fluxos de carga, descarga e 
transporte, assim como dispositivos dife-
renciados para a segurança operacional, 
são pontos em destaque nas novas con-
figurações de Silos. Tudo isso, buscando 
uma maior qualidade do grão, nós ofe-
recemos o que há de mais moderno no 
que tange a custo/benefício no mercado 
mundial aos produtores rurais”, ressalta o 
gerente de Marketing da Kepler Weber, 
Felipe Maciel.

A nova linha de silos da Kepler We-
ber apresenta diversas vantagens: “Nos-
sos silos têm segurança operacional, 
modelos que atendem a cada necessi-
dade, incluindo silos de alta capacidade 
e sistemas que permitam menor perda, 
através de condições ideais de conserva-
ção e armazenagem. Além da garantia 

Empresas oferecem soluções 
modernas para a estocagem 

de maior vida útil e resistência física do 
equipamento e adequação as normati-
vas de dimensionamento, projeto e se-
gurança, dentro dos principais padrões 
mundiais”, destaca o gerente.

De acordo com a coordenadora de 
vendas da Casp, Andrea Hollmann, 
possuir uma armazenagem na própria 
propriedade significa ao produtor poder 
guardar seu produto de forma correta, 
dentro dos conceitos de armazenagem 
e requisitos técnicos para manter a 
qualidade dos grãos. “Existem inúme-
ras vantagens que podemos citar como 
a redução no custo do frete: durante a 
safra, devido à demanda e à nossa malha 
rodoviária, o frete tem preços elevados; 
também a cotação do produto (R$) tem 
uma tendência de baixa no momento da 
safra; no que diz respeito à qualidade 
e diferenciação ficam comprometidas, 
pois quando o produto é entregue para 
terceiros, são igualados aos demais de-
positários, impedindo a agregação de 
valor pela qualidade. Além disso, temos 
os subprodutos decorrentes do processo 
que podem ser beneficiados e comercia-
lizados.

A CASP oferece uma linha com-
pleta de equipamentos para recepção, 
limpeza, secagem, transporte e arma-
zenagem de grãos. Os silos CASP são 
adequados para o armazenamento dos 
mais variados tipos de grãos, mantendo 
as qualidades dos mesmos e melhorando 
a rentabilidade de sua unidade. “Para es-
truturar uma unidade, respeitando a área 
plantada do produtor e sua região de 
atuação (sul, sudeste, centro oeste e ou-
tras), existem no mercado unidades com 
capacidade de estocar a partir de 5.000 
sacos e que possibilitam, com as demais 
safras, ampliar conforme o crescimento. 
Ter sua própria unidade de armazena-
gem é a garantia de manter a identidade 
do produto colhido no momento da co-
mercialização”, finaliza a coordenadora.

“A MP dos Portos 
é um grande avanço, 
pois permite que 
tenhamos um aumento 
significativo dos 
investimentos no 
sistema portuário e 
tenhamos também 
operações mais 
desburocratizadas ”ANTONIO DA LUZ - ECONOMISTA DA 
FEDERAçãO DA AGRICULTURA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
(FARSUL)

rural. 
INCENTIVO

O governo investirá R$ 500 milhões em 
construção e melhorias de armazéns públi-
cos. Oferecendo linhas de crédito atrativas, 
o governo federal busca incentivar também 
a construção de armazéns privados. No lan-
çamento do PAP foi anunciado que a taxa de 
juros para construção de armazenagem que 
era de 5,5%, caiu para 3,5%, e de 4,5% ao 
médio produtor rural.

Serão investidos R$ 350 milhões para 
a construção de 10 novas unidades arma-
zenadoras no país pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab). Diante disso, a 
capacidade estática de armazenagem da 
Companhia passará de 1,96 milhões de to-
neladas para 2,81 milhões de toneladas.

Andrea Hollmann: "Produtor tem inúmeras vantagens em armazenar na propriedade"
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A circulação é bimestral. São 3.000 exemplares com circulação gratuita e dirigida a associados, propriedades rurais 
cadastradas no sindicato, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, técnicos agrícolas, cooperativas e 
empresas do agronegócio regional. É enviada ainda para 178 Sindicatos Rurais Patronais do Paraná.

Qual a circulação e a tiragem?

Quem são leitores?

Qual o objetivo da revista?

           (45) 9972-6113 / 3037-7829              comercial@revistasindirural.com.br 

O leitor da SindiRural é composto por um universo de produtores que se caracterizam pelo pioneirismo na absorção de 
novas tecnologias lançadas na atividade agropecuária. São proprietários rurais ligados a inúmeras outras organizações 
deste segmento – como cooperativas, Sociedade Rural do Oeste do Paraná e associações de agrônomos, engenheiros 
agrícolas, médicos veterinários e de criadores de animais de diversas raças, além de produtores integrados a unidades da Diploma-
ta, Sadia e Globoaves. Esses leitores são também proprietários de empresas do ramo agropecuário (cerealistas, revendas de 
insumos, agroveterinárias, concessionárias, representações etc.), bem como possuem imóveis rurais em vários municípios do 
Oeste do Paraná e em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Goiás, Maranhão e Pará. A 
revista,  é enviada gratuitamente pelos Correios a essas empresas do agronegócio e a lideranças políticas do Oeste 
paranaense, bem como a representantes de poderes constituídos instalados em Curitiba e Brasília e de organizações 
estaduais e federais ligadas ao segmento rural.  É enviada, ainda, aos 178 sindicatos rurais patronais do Paraná e a todos 
os agrônomos e médicos veterinários do município.

ANUNCIE NA ÚNICA REVISTA
QUE FALA DIRETAMENTE COM
O AGRONEGÓCIO REGIONAL!

Associe sua marca e/ou produto a uma publicação
séria e respeitada. Anuncie na SindiRural!

Distribuição gratuita
dirigida aos produtores rurais

Foi idealizada há mais de 5 anos pela 
diretoria do Sindicato Rural para ser 

um instrumento de defesa dos 
interesses do setor agropecuário e de 

apoio no esforço para estimular e 
promover a produção e o trabalho.

A revista SindiRural é a publicação oficial do 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel, entidade 

ligada à FAEP (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná) e CNA (Confederação 

Nacional da Agricultura).

A SindiRural é um espaço privilegiado para a difusão de novas práticas e tecnologias voltadas ao campo. Impõe-se, ainda, 
como porta-voz das angústias e reivindicações de quem se dedica à atividade agropecuária, além de difundir a 
necessidade e importância da organização no setor rural.
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Veja a seguir os principais pontos do re-
latório final aprovado no Congresso:

TERMINAL INDÚSTRIA
Prevê a autorização para exploração 

de "terminais indústria", espaços localiza-
dos fora dos portos públicos que vão ser-
vir para movimentação exclusiva de carga 
pertencente à empresa autorizada a operar 
um terminal desse tipo. Nos portos privados 

ENTENDA A MP 
DOS PORTOS
O Congresso aprovou 
no dia 16 de maio, a MP 
dos Portos. A medida 
provisória, que pretende 
ampliar investimentos e 
modernizar o setor no 
país, segue agora para 
sanção presidencial

LEGISLAÇÃO

(TUPs), autoriza movimentação de carga 
de terceiros. Com isso, o governo espera 
aumentar a estrutura portuária e a competi-
ção no setor, o que deve levar à redução de 
preços e ganho de competitividade para as 
empresas exportadoras brasileiras.

ARRENDAMENTO E CONCESSÕES EM 
PORTOS PÚBLICOS

Mantém a obrigação de licitação para 
escolha de empresa concessionária ou ar-
rendatária de bem público destinado à ati-
vidade portuária, mas elimina parágrafo do 
texto original que previa que a concessão 
poderia abranger, no todo ou em parte, a 
exploração de porto organizado (público) e 
sua administração.

VIGêNCIA DOS CONTRATOS
Determina que os contratos de conces-

são e arrendamento de áreas dentro dos 
portos públicos terão prazo de 25 anos, ga-
rantida a prorrogação uma única vez e por 
igual período, desde que o concessionário 
ou arrendatário promova investimentos para 

modernização e expansão das instalações 
portuárias. No texto original enviado ao Con-
gresso, a prorrogação do contrato ficava a 
critério do governo.

CRITéRIOS PARA LICITAÇÃO
A definição do vencedor das licitações 

seguirá: maior capacidade de movimentação 
de carga, menor tarifa ou menor tempo de 
movimentação de carga, entre outros esta-
belecidos no edital. No texto original, seria 
escolhida a proposta que oferecesse a maior 
movimentação de carga com menor tarifa. 
Também veda a participação nas disputas 
de empresas com participação societária su-
perior a 5% em companhias de navegação 
marítima, excluídas empresas públicas.

QUEM FAZ A LICITAÇÃO
As licitações, em princípio, serão de 

responsabilidade da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq). Entretan-
to, foi incluída no texto a possibilidade de o 
governo repassar à administração do porto 
a responsabilidade pela redação do edital 

A Medida Provisória é a grande esperança dos empresários para dar novo fôlego às exportações brasileiras
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 AMIGO AGRICULTOR: INVISTA NESTE NEGÓCIO!

Tombador de caminhões e carretas
Balança exclusiva para recebimento do produtor
Garantia de descarga rápida
Balança exclusiva para expedição
Alto nível de automação nos processos de recebimento e expedição de grãos
Comercialização no mercado interno e externo
Equipe quali�cada

Fone (45) 3039-6035 / 9821-0506
Linha Cachoeira Alta - Dist. de S. João do Oeste - Cascavel / PR

www.agricolavieira.com.br

Venha tomar um café e encontrar
o melhor negócio para sua safra!

e a realização do processo licitatório para 
escolha dos concessionários e arrendatários 
de seus terminais.
INSTALAÇÕES PORTUáRIAS PRIVADAS 

SOB AUTORIZAÇÃO
O texto aprovado pela Câmara estabe-

lece que a exploração de TUPs, estações de 
transbordo de carga, instalação portuária 
pública de pequeno porte, instalação por-
tuária de turismo e terminais indústria será 
feita mediante autorização, precedida de 
processo seletivo público.

PRAZO DAS AUTORIZAÇÕES
As autorizações terão prazo de 25 anos, 

prorrogáveis por períodos sucessivos sob a 
condição de que as empresas autorizadas 
mantenham as atividades portuárias e rea-
lizem investimento na ampliação e moderni-
zação de sua infraestrutura. Caberá à Antaq 
a fiscalização do cumprimento do cronogra-
ma e, se necessária, a adoção de sanções, 
inclusive a cassação da autorização, caso o 
cronograma seja descumprido. Assim como 
nos terminais de portos públicos, as autori-
zações para instalação portuária são veda-
das às empresas com participação superior 
a 5% em companhia de navegação marítima, 
exceto se empresa pública.

REQUERIMENTO
Os interessados poderão requerer a au-

torização na Antaq a qualquer tempo, mas a 
agência deverá tornar esse pedido público e 
verificar a existência de interesse de outras 
empresas em fazer investimento semelhan-
te, na mesma região.

CHAMADA PÚBLICA
A Antaq também poderá fazer uma cha-

mada pública para conceder a interessados 
autorização para fixar instalação portuária 
em uma determinada região. As autoriza-
ções serão concedidas no caso de candidato 
único ou múltiplo, mas, no último, desde que 
as propostas não inviabilizem os projetos. Se 
for identificada essa possibilidade, a Antaq 
realiza processo seletivo para escolha da 
proposta. A Antaq, antes de expedir a autori-
zação, deverá consultar autoridade aduanei-
ra e a prefeitura da cidade.

GUARDA PORTUáRIA
Delega à autoridade portuária dos por-

tos públicos a competência para organizar a 
Guarda Portuária, responsável pela vigilân-
cia e a segurança do porto.

Portos públicos e trabalhadores
Determina que os operadores portuá-

rios de portos públicos não poderão contra-

tar trabalhadores temporários. E que os tra-
balhadores avulsos deverão estar inscritos 
em cadastro que ateste a sua qualificação 
profissional para desempenho das ativida-
des relacionadas.
RENOVAÇÃO DE CONTRATOS ANTIGOS

Os contratos de arrendamento celebra-
dos antes de 1993 deverão ser automatica-
mente renovados por mais um único período 
não inferior ao prazo previsto em contrato. 
Os que entraram em vigor depois também 
poderão ser prorrogados uma única vez, 
pelo prazo máximo previsto no contrato, 
mas “desde que o arrendatário promova os 
investimentos necessários para a expansão 
e modernização das instalações portuárias.” 
Já os contratos de concessão de portos pú-
blicos a empresas privadas celebrados antes 
de 1993 poderão, a critério do governo, ser 
renovados uma única vez pelo prazo de até 
5 anos.

METAS DE DESEMPENHO DAS DOCAS
O texto final aprovado pela Câmara 

manteve a obrigação de que as companhias 
Docas, que administram portos públicos, fir-
mem com a Secretaria de Portos da Presi-
dência da República compromisso de metas 
de desempenho. Fonte: Globo Rural
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Os agropecuaristas Rogério Stein e Reno 
Paulo Kunz promovem no dia 31 de agosto 
o 1º Leilão Genética Paraná, com touros da 
raça Brahman. Serão ofertados aproxima-
damente 50 animais P.O (puros de origem), 
selecionados para monta natural a campo, 
visando a produção de animais de cruza-
mento industrial. No início do leilão, para 
demonstrar de forma inequívoca o resulta-
do positivo do uso da raça na produção de 
animais de corte, serão leiloados lotes de 
bezerros de cruzamento industrial Brahman, 
oportunidade em que os produtores presen-
tes visualizaram toda a força desta genética.

 Refletindo o extraordinário avanço desta 
raça de origem zebuína que chegou ao Bra-
sil há menos de duas décadas, o “1º. Leilão 
Genética Paraná” ofertará touros Brahman 
criados e recriados a campo, perfeitamente 
adaptados as característica climáticas do 
Paraná, podendo ser também amplamente 
utilizados na região Centro Oeste e Norte do 
país, visto ser uma raça zebuína altamente 
tolerante as condições climáticas e geográ-
ficas encontradas nestas regiões do pais. O 

UM DOS MAIORES 
LEILÕES BRAHMAN
Dois dos maiores criadores 
da raça Brahman no 
Paraná realizam em 
Cascavel o seu primeiro 
grande leilão de touros

GASTRONOMIA1ª LEILÃO GENéTICA PARANá

O Brahman é raça zebuína que teve 
sua origem nos Estados Unidos, através do 
cruzamento de diversas raças zebuínas.  

Por volta da mesma época em que os 
primeiros zebuínos entraram no Brasil, final 
do século XIX e início do XX, nos Estados 
Unidos também essa espécie bovina co-
meçou a fazer uma revolução na pecuária 
americana sulina, especialmente nos esta-
dos próximos ao Golfo do México, entre 
esses, a Louisiana e o Texas.

Ideal para cruzamento com europeus e outras raças zebuínas
Uma diferença existiu entre os dois 

países na criação do então novo gado. 
Enquanto o nosso país se dedicou a for-
mar grupos distintos racialmente (Nelore, 
Gir, Guzerá) e um híbrido entre as raças 
indianas (Indubrasil), no hemisfério norte, 
foram feitos cruzamentos direcionados 
com as diversas raças importadas (Nelore, 
Guzerá, Gir, Khrisna Valley, Sindi, Can-
gaiam, Tharparkar, Indubrasil e outras ain-
da) focando em características qualitativas 

de todas essas raças. Submetido a seleções 
durante todo este período, chegou-se ao 
moderno e contemporâneo Brahman atual.

No Brasil o Brahman foi introduzido 
oficialmente em 1994, e desde  então vem 
conquistando a preferência de criadores 
que buscam numa única raça zebuína, 
a concentração de características como 
precocidade, rusticidade, docilidade, ren-
dimento, fertilidade, longevidade e habili-
dade materna.

Animais estao perfeitamente adaptados às características climáticas do Paraná

Pelo grande crescimento da raça Brahman em todo o Brasil, a procura por sêmen aumentou, 
aquecendo o mercado tornando-o muito promissor. Segundo dados da ASBIA, de 1997 
a 2011, a raça Brahman vendeu 2.113.050 doses de sêmen, conforme a gráfico acima.

BRAHMAN - DOSES DE SêMEM COMERCIALIZADAS NO PR
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VENDE-SE 43 ALQUEIRES
Sendo 30 alqueires mecanizados - Pasto e Reserva

Fazenda São Domingos
Distante 28 km de Cascavel - A 3km do asfalto

INTERESSADOS TRATAR FONE (45) 3224-1744

leilão deve atrair às dependências do Parque 
de Exposições de Cascavel, criadores do Pa-
raná e Estados vizinhos.

 Segundo o criador e médico Reno 
Paulo Kunz, as características raciais va-
riam desde o branco até o cinza escuro. 
“O animal tem uma morfologia ótima para 
produção de carne. Seu tórax é largo, com 
costelas bem arqueadas e espaçadas, o 
que demonstra a boa capacidade digestiva 
e respiratória do animal, fundamental para 
um bovino de corte. As carnes mais nobres 

se localizam no dorso-lombo e garupa, 
pontos for tes da raça, que desde jovem 
apresentam um volume diferenciado e um 
desenvolvimento posterior com bastante 
convexidade, demonstrando a precocidade 
da raça em acabamento de carcaça. Esta 
raça também é bem precoce no quesito fer-
tilidade. Os machos atingem a maturidade 
sexual antes dos 2 anos e apresentam alta 
libido. É comprovado que as fêmeas antes 
dos 3 anos já pariram a primeira vez e re-
conceberam, além de várias vacas perma-

necerem parindo após os seus 20 anos de 
idade. As fêmeas se destacam ainda pela 
sua habilidade materna e produção leiteira, 
o que é transferido também quando há cru-
zamento com outras raças. Além de serem 
extremamente dóceis, seu temperamento 
é for temente transferido aos seus filhos, 
auxiliando no manejo”, observa. Ainda se-
gundo ele, quanto ao rendimento de car-
caça nos abates técnicos, o meio sangue 
Brahman apresenta um rendimento supe-
rior a 55% na média. 

No evento serão oferecidos aproximadamente 50 animais P.O. selecionados para monta natural e a campo
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Em maio, o condomínio Brahman Cha-
co participou da Expozebú em Uberaba-MG 
com a raça Brahman, levando 3 animais. "Os 
três animais ficaram muito bem premiados, 
mostrando a qualidade do Brahman Chaco, o 
que nos  orgulhou muito,  já que a exposição 
reúne o melhor do zebu no Brasil e Cascavel 
se faz presente na ponteira da genética", co-
memorou o veterinário Jairo Frare, do Con-
domínio Brahman Chaco.

O touro Evoke – XAKO 546, de proprie-
dade conjunta com o Brahman Guahyrá, ficou 
com a premiação de terceiro melhor touro. Já 
na categoria melhor vaca adulta, a Biografia 
FIV – ABBR 668 levou a terceira colocação. 
A Xakyra – QERJ 5041, de propriedade con-
junta com o Brahman Xagu, Guahyrá e Toca 
da Onça, foi premiada como terceira melhor 
Vaca Jovem

ExPOINGá
Na exposição de Maringá, os animais do 

Brahman Chaco foram muito bem pontua-

dos, tendo animais conseguido premiações  
como grandes campeões e reservados. 
Biografia FIV, de propriedade conjunta com 
o Brahman Conquista, foi a grande Campeã 
da raça. Já a Xakyra – QERJ 5041, de pro-
priedade conjunta com o Brahman Xagu, 
Guahyrá e Toça da Onça, foi a Reservada 
Grande Campeã O touro Evoke – XAKO 546, 

BRAHMAN CHACO SE 
DESTACA EM MG E PR 

GASTRONOMIACONDOMÍNIO BRAHMAN CHACO

O touro Evoke foi Reservado de Grande Campeã em Maringá e 
Terceira em Uberaba/MG

Biografia FIV, de propriedade de Brahman Chaco e Brahman Conquista foi a grande 
campeã em Maringá

xakyra foi Reservada de Grande Campeã em Maringá e Terceira 
em Uberaba/MG

Animais do Condomínio 
Brahman Chaco novamente 
arrematam premiações 
nas exposições no mês de 
maio

de propriedade conjunta com o Brahman 
Guahyrá, ganhou como Reservado Grande 
Campeão

Na categoria Campeã Novilha Menor, 
o destaque foi para a Xako 599, de pro-
priedade conjunta com a RPK Genética. E 
a Xako 612 foi premiada como Reservada 
Campeã Bezerra.
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PRODUTOS OFERECIDOS

 Animais de qualidade genética e pedi-
gree superior,  com alto valor agregado, 
desejados pelos melhores criadores.
 Reprodutores para criação de puros  
ou cruzamento industrial - touros com 
garantia de fertilidade e libido.
 Embriões ou oócitos - congelados ou a 
fresco, com garantia de prenez.
 Direito de aspiração ou de coleta - ces-
são de doadoras para o cliente aspirar 
ou coletar e reproduzir suas próprias 
prenhezes.
 Parcerias para produção de embriões 
in vivo ou in vitro.
 Receptoras prenhes dos melhores aca-
salamentos - prenhez pronta com produto 
puro e garantia de nascimento.
 Preparo de animais para exposições - 
hospedagem, manejo, preparo etc.
 Pagamento em produtos.

Criadores de Simental do Paraná e São Paulo fizeram uma grande exibição da raça em Maringá

O condomínio Brahman Chaco agora trabalha também com a venda de touros e embriões 
da raça Simental

Com muita qualidade, o Simental se 
apresentou em Maringá com a participa-
ção de criadores do Paraná e do núcleo 
Paulista da Raça. Foi uma grande exibição 
da raça que mostra novamente suas qua-
lidades reprodutivas e produtivas. Hoje o 
Simental moderno apresenta uma firmeza 
de pigmentação, óculos e proteção ocular, 
pelo curto e muita massa muscular (carne 
de qualidade) como pode-se ver nas fotos.

E o Condominio Genético Chaco, além 
do Brahman  agora também tem Simental. 
Para venda de touros e também de embri-
ões. Já temos animais hospedados para pre-
paro de exposição. "É a volta por cima do 

SIMENTAL 
TAMBÉM É 
DESTAQUE

Simental (raça europeia continental) como 
ótima opção para o cruzamento industrial. 
Por ser uma raça de efeito maternal, as be-
zerras F1 (1/2 sangue simental x zebu) são 
matrizes de eleição para uso como recepto-
ras ou base para  o cruzamento three cross 

com outras raças (por exemplo o angus)", 
afirma Frare. O Condomínio Brahman 
Chaco fica em Cascavel, na estrada do Ae-
roporto, km 2,5. O telefone para contato é 
(45) 3226 7445 e o email é condominio@
brahmanchaco.com.br.
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GASTRONOMIATRIGO

A área plantada com trigo aumentou. Só 
no Paraná o crescimento foi de 9% em rela-
ção ao ano anterior. Na região de Cascavel, 
o aumento da área plantada foi de 62%. Os 
preços estão mais atrativos. Há um ano o 
valor da saca de trigo era de R$ 25,11. Hoje 
os valores de negociação se mantêm de R$ 
35,00 a R$ 38,00 por saca, acima do valor 
mínimo de R$ 31,86, estipulado pelo gover-
no para o cereal. 

De acordo com um levantamento reali-
zado pela Companhia Nacional de Abasteci-
mento, o Brasil terá uma produção de trigo 
de 5,555 milhões de toneladas, na safra 
2013/2014, com elevação de 1,2 milhão de 
toneladas em relação ao ano anterior.

Apesar de todo esse cenário favorável à 
cultura, o trigo “engatinha” quando o assun-
to se trata de uma política pública eficiente 
que dê segurança ao produtor rural e que 
aumente a produção interna. “Temos uma 
demanda do trigo para 10 milhões de tone-
ladas aproximadamente, e a produção inter-
na atenderia praticamente metade disso. A 
indústria moageira alega que nosso produto 
não é de qualidade. Então quando há uma 
boa safra, o produtor pode ser penalizado 
pelo preço em função de eventual qualida-
de”, aponta a economista da Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento (Seab), Jovir 
Esser.

Para o produtor rural Celito Mazarro, fal-
ta orientação em relação à qualidade das se-
mentes. “A classificação do trigo não depen-
de do produtor. Nunca fomos chamados para 
uma reunião que abordasse qual seria o tri-
go ideal para o Brasil produzir. Mas quando 
chegamos com nossa carga na balança, nas 
cooperativas e nas empresas, vêm inúmeras 

PREÇO BOM, MAS 
FALTA SUPORTE
Das 10 milhões de 
toneladas de trigo 
consumidas anualmente 
pelo mercado interno, o 
Brasil produz apenas 4,3 
milhões do cereal

classificações. Palestras sobre orientação do 
trigo não existem. Além de não ter uma po-
lítica de preço mínimo”, desabafa Mazarro.

“O trigo sempre foi limitado em seu cres-
cimento de área e produção, pela falta de 
uma política estável do governo para este 
produto básico”, ressalta o diretor executivo 
da Coodetec, Ivo Carraro.

Segundo Mazarro, o governo não cola-
bora com a competição do trigo importado. 
“Por que os moinhos estão perto dos por-
tos? Acontece o inverso do que precisa a 
nação brasileira. Eles estão lá para receber 
os trigos importados. Quando surge um 

pois diminuiu a de milho. “O custo do milho 
safrinha está muito alto e a perspectiva é de 
ganhar pouco. O trigo é viável, o preço me-
lhorou e a comercialização está boa. Se con-
seguirmos enquadrar o trigo numa época 
um pouco mais confortável que a do milho, 
se pode aproveitar e fazer uma lavoura de 
soja bem mais tarde”, explica.

Para Carraro, o principal fator de deci-
são do produtor rural é o preço. “Os preços 
estão favoráveis e o preço mínimo foi tam-
bém melhorado. Outro aspecto que influen-
cia a decisão é a segurança deste cultivo. Em 
termos de definição de tecnologias de mane-

Mazzaro: "Governo não colabora com os 
produtores de trigo"

Esser: "Temos demanda interna de 10
milhões de toneladas aproximadamente"

Segundo CONAB, o Brasil produzirá 5,5 milhões de ton de trigo

problema de safra 
de trigo no mundo 
e valoriza um pou-
quinho nosso trigo, 
o governo retira os 
impostos de impor-
tação, vem o trigo 
de fora mais barato 
e acaba nossa mar-
gem novamente. 
Isso é um agravan-
te”, indigna-se.
CUSTO ELEVADO 
FAZ PRODUTOR 

TROCAR CULTURA 
O produtor Ce-

lito aumentou sua 
área plantada com 
trigo nesta safra, 
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O Moinho Coopavel iniciou suas ati-
vidades no final do ano passado. A pre-
visão é de operar com 120 mil toneladas 
por ano. De acordo com o presidente da 
Coopavel, Dilvo Grolli, a Cooperativa e 
seus associados em 2013, incrementaram 
a produção de trigo em 70%, com o obje-
tivo de aumentar para 200% a produção 
anual nos próximos anos. “A dificuldade 
que o produtor de trigo tem é a comer-
cialização do produto, por isso a Coopavel 
está garantindo para os seus associados e 
clientes a comercialização do trigo, inclu-
sive com contrato futuro, com preço fixo 
como iniciamos este ano de 2013”, ressal-
ta.

O Paraná é o maior produtor de trigo, 
porém, a maioria dos moinhos brasileiros 
estão localizados no litoral, no Nordeste e 
Sudoeste do país, e agora o Moinho em 
Cascavel estimula os produtores rurais 
da região Oeste a produzirem mais essa 
cultura. “O moinho Coopavel vai investir 
no processo de industrialização tirando 
das regiões litorâneas e trazer a industria-
lização para a região produtora de trigo. 
E o Paraná, ganhará em aumento de pro-

Moinho em Cascavel fortalece trigo
dutividade, comercialização, geração de 
emprego e aumento no recolhimento de 
impostos. Assim, abre-se uma nova op-
ção na cadeia do trigo além da moagem, 
que é a transformação da farinha em pro-
duto o que vai aumentar o valor agrega-
do. Produzindo massas e outros produtos 
derivados de farinha de trigo”, destaca o 
presidente.

PESQUISAS
De acordo com Ivo Carraro, o trigo é 

um produto muito bem contemplado pe-
las empresas que atuam com pesquisa no 
Brasil. “As informações e cultivares dispo-
níveis são suficientes para proporcionar 
as opções que o agricultor necessita para 
sua melhor decisão. A pesquisa tem se 
dedicado principalmente em aumentar a 
produtividade, melhorar a qualidade in-
dustrial do grão e reduzir a sensibilidade 
a doenças. Como plus nestas linhas, hoje 
a maioria das empresas está buscando 
acrescentar ainda maior tolerância à chu-
va na colheita, o que ajudará a conservar 
melhor os outros atributos genéticos”, 
observa.

jo, cultivares e outros fatores controláveis, 
a cultura do trigo está bem atendida pelas 
recomendações da pesquisa e assistência 
técnica”.

De acordo com a economista da Seab, se 
permanecer o excesso de umidade na safra 
atual, principalmente na região de Cascavel, 
isso acaba desestimulando produtores. “O 
trigo é uma cultura que desde a época do 
plantio até a colheita, o produtor fica muito 
apreensivo quanto ao resultado final. Dife-
rente do milho, por exemplo, onde o grande 
risco desse grão seria uma geada generali-
zada, mas fora isso, uma estiagem ou outro 
fator não compromete tanto o resultado. 
Mas o trigo não, desde o momento que foi 
plantado durante o seu desenvolvimento, 
o excesso de chuva é prejudicial até o mo-
mento da colheita. Se nesse período entrar 
uma semana de chuva, o produto perde a 
qualidade. É uma cultura sensível aos fatores 
climáticos”, observa.

“O caminho para os fatores incontrolá-
veis como geada e chuva na colheita, princi-
palmente, é o seguro agrícola, que embora 
seja ainda um pouco caro, já existe e pode 
ser acessado”, aconselha o diretor da Coo-
detec.
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Quem não se encanta ao observar nos 
aquários aqueles peixes lindos e coloridos? 
Criar um peixe como animal de estimação é 
uma boa alternativa para aquelas pessoas 
que não dispõe de muito tempo. O peixe or-
namental não exige muito espaço, tem preço 
acessível, é de fácil alimentação e desperta 
olhares de todos, afinal sua beleza é real-
mente atraente. Foi dessa maneira, como 
hobby, que os produtores de peixes orna-
mentais, os sócios, Assis da Cruz, Luiz da 
Cruz e Amauri Dambros começaram a criar 
as espécies.

“Há 20 anos começamos a trabalhar 
com peixes ornamentais. No início, a ativida-
de era uma distração para nós, meu tio já 

CASCAVEL é 
DESTAQUE 
NACIONAL

200 mil Peixes 
Ornamentais ao mês são 
enviados de Cascavel 
para diversos Estados do 
Brasil. Os produtores do 
município possuem oito 
propriedades que abrigam 
as espécies

trabalhava com esse setor e nos incentivou 
a começar o negócio. Compramos uma chá-
cara, não tínhamos estrutura nenhuma, não 
tinha açude, não tinha nada. Aos poucos as 
coisas se ajeitaram”, lembra o produtor Luiz 
da Cruz.

O Brasil é um dos países que mais ex-
porta peixes ornamentais do mundo. Cerca 
de 50 milhões de peixes ornamentais, são 
comercializados, principalmente para Fló-
rida (EUA), Japão e Alemanha. “No Brasil, 
o mercado é crescente, cerca de 50 mil 
pessoas praticam a aquariofilia (prática de 
criar peixes em aquários). Há dois sistemas 
de produção e fornecimento ao mercado: 
provenientes de capturas nos ambientes 

naturais e outra de produção em cativeiro, 
dos quais vem crescendo no Brasil. Cerca 
de 1.200 produtores, sendo os estados que 
se destacam: Amazonas, Pará, Minas Gerais, 
São Paulo, Pernambuco e Paraná. Especi-
ficamente, no Estado do Paraná tem duas 
regiões que se destaca na produção de pei-
xes ornamentais, o município de Cascavel e 
Antonina”, aponta o engenheiro de Pesca do 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) e mestre 
em Recursos Pesqueiros, Taciano Maranhão.

“O cenário brasileiro dos peixes orna-
mentais é de expansão, principalmente de-
vido à diminuição das exportações de peixes 
coletados na natureza, dando oportunidade 
aos cultivados em cativeiro, como os acarás
-bandeira, discos, oscar e outros tantos que 
já se tem o domínio das técnicas de criação”, 
observa o professor e pesquisador do Nú-
cleo de Estudos em Peixes Ornamentais Ne-
otropicais, da Universidade Estadual Paulista 

PEIxES ORNAMENTAIS

Os peixes ornamentais chamam a atenção de todos pela beleza e pelas cores expressivas
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va_0005_13_Anúncio_17.5x13.5_AF.indd   1 17/01/13   15:32

(Unesp), João Fernandes.
Os sócios produtores de peixes orna-

mentais de Cascavel começaram com qua-
tro espécies de peixes apenas. “Hoje temos 
mais de 50 espécies e vendemos para mui-
tos estados do Brasil, só comercializamos 
por atacado, o negócio é rentável. 200 mil 
peixes são vendidos ao mês”, orgulha-se o 
produtor Amauri.

Para o criador Assis, o sucesso do ne-
gócio depende de trabalho e amor. “Temos 
prazer no que fazemos, sempre gostei muito 
de peixes. Temos que ter humildade e muito 
trabalho. Crescemos no negócio porque per-
cebemos dia a dia a necessidade do merca-

do, hoje possuímos oito chácaras de peixes, 
tudo foi conquistado aos poucos”, observa.

ESPéCIES
As espécies mais comuns, que pode-

mos observar nos aquários são os kinguios 
e carpas. Eles são oriundos de águas mais 
frias e a criação pode ser feita em tanques 
escavados na terra. As espécies mais fáceis 
para multiplicação são os peixes da família 
dos Poecilídeos - como guppies (também 
chamados de lebistes), espadas, platis e mo-
linésias. Os peixes que dispõem de grandes 
variedades, porém de preços mais elevados 
e que exigem mais cuidado são os discos ou 
acará-discos. Há também o acará-bandeira, 

que é uma espécie produtiva e precoce. 
BOA OPÇÃO PARA O PRODUTOR

De acordo com o pesquisador João, 
essa atividade é uma ótima alternativa para 
o produtor rural, pois os peixes cultivados, 
excetuando-se as carpas, kinguios e o ós-
car, que atingem tamanhos consideráveis 
(carpas podem passar dos 40cm facilmente 
e os kinguios e oscar até os 30cm) a maioria 
dos peixes são pequenos (de 3 a 6cm em 
média) e podem ser criados em aquários em 
quartos ou galpões que são subutilizados na 
maioria das vezes. “Além disso, pequenos 
viveiros que não seriam utilizados para a 
criação de espécies de corte, podem ser uti-

Os sócios produtores Amauri Dambros, Luiz da Cruz e Assis da Cruz iniciaram a atividade como hobby e hoje vendem para todo o país
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lizados para as espécies ornamentais. A mão 
de obra familiar pode e deve ser utilizada, e 
as crianças logo são estimuladas a apren-
der sobre o manejo das espécies que são 
muito bonitas e de comportamento muito 
interessante. A questão econômica também 
favorece a atividade, pois o produtor ganha 
por unidade e não por peso e os custos com 
ração são muito menores que com as espé-
cies de corte”, considera o pesquisador.

COMO INICIAR NO NEGóCIO
 “Inicialmente o produtor precisa ter as 

condições favoráveis, ambiente saudável e 
água de boa qualidade. É uma atividade que 
requer licença ambiental, controlada pelo 
IBAMA, posteriormente licenciada pelo IAP”, 
enfatiza o engenheiro Taciano.

Para o pesquisador Fernandes, os cui-
dados com os peixes ornamentais são os 
mesmos com a piscicultura de corte, água 
de boa qualidade e em abundância, terreno 
adequado para a construção de viveiros e a 
adubação também seguem os mesmos crité-
rios. “As estruturas é que diferem um pouco 
do convencional, pois podem ser utilizados 
caixas d’água, piscinas plásticas, aquários 
de vidro, de piso de cerâmica e até garra-
fas plásticas. Uma atenção especial deve ser 
dada à temperatura, pois a maioria das es-
pécies é de clima tropical e quando criadas 
em regiões com clima temperado ou com 
grandes oscilações, ao longo do ano devem 
ser providenciadas medidas para manter a 
temperatura alta e estável”, explica.

MERCADO
Segundo o engenheiro do IAP, o mercado 

é grande e promissor, porém exige cuidados 
do produtor rural. “A atividade requer ex-
trema organização do produtor, estrutura 
de produção, investimento inicial elevado, 
controle de sanidade e de pássaros. Ainda, 
o mercado nacional para espécies orna-
mentais e sua distribuição é controlada por 
poucos intermediários, onde inicialmente o 

produtor poderá não ter acesso à comercia-
lização, porém, se buscar de outra estrutura 
de distribuição, principalmente, a lojas vete-
rinárias e de aquariofilia, o mercado poderá 
ser garantido e satisfatório”, aconselha.

“Como todo mercado, este deve ser 

analisado e planejar bem 
o empreendimento, saber 
onde estão os consumido-
res, o perfil deles, quais as 
espécies mais procuradas, 
as variedades que estão 
surgindo e estar sempre 
atento às novas mudanças 
no setor”, pondera o pes-
quisador da Unesp.

E acrescenta: “Tanto o 
produtor quanto o comer-
ciante devem estar atentos 
à demanda do consumi-
dor, procurando fornecer 
espécies diferentes e em 
variedades cada vez mais 
atrativas, para não ficar 
defasado quanto às exigên-

Av. Brasil, 6921 - Em frente à Havan - Cascavel - PR - Fone (45) 3225-1315

Vai reformar ou
construir? Aqui
temos tudo para
sua pintura!

www.aquatintas.com.br

cias do mercado. Mais importante que saber 
produzir é saber comercializar o produto, 
saber agregar valor, alcançar novos merca-
dos, fazer parcerias e sempre buscar novas 
informações e técnicas para se firmar neste 
ramo”, conclui Fernandes.

Os cuidados com os peixes ornamentais são os mesmos 
que se devem ter com a piscicultura de corte
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SORRISO LINDO
E SAUDáVEL

A saúde bucal reflete em todo nosso 
corpo. Problemas como dores de cabeça 
podem vir por meio de uma mastigação er-
rada, doenças cardíacas e de sangue podem 
surgir a partir de bactérias vindas da boca. 
Por isso, cuidar dos dentes é primordial para 
que se tenha qualidade de vida, afinal, quem 
não deseja ter sempre um sorriso bonito e 
saudável?

Pensando no bem-estar de seus asso-
ciados e colaboradores, o Sindicato Rural 

Novo convênio do 
Sindicato Rural garante 
a seus associados saúde 
bucal de qualidade a 
preços acessíveis

Patro-
nal de 
Cascavel, 
estabeleceu 
uma parceria 
com a Dente Saúde, clínica especializada 
em tratamento dentário. “Oferecemos uma 
rede de desconto completa, profissionais 

especializados e tratamento 100% eficaz”, 
garante um dos diretores da clínica, Marcos 
Frare.

A Dente Saúde possui um dentista para 
cada área odontológica. As especialidades 
da clínica são nas áreas de ortodontia, im-

plantodontia, odontopediatria, endodon-
tia, cirurgia dentária, clínico geral, 

restaurações (cáries), prótese 
dentária, enxertos ósseos e 

odongeriatria. “Na odon-
togeriatria atendemos 

pessoas idosas, que 
muitas vezes neces-
sitam de atenção 

e cuidados espe-
ciais”, observa o 
cirurgião dentis-
ta, especialista 

e mestre em 
Or todon t i a , 

Silvio Jorge João de Oliveira Neto. 
A implantodontia é um diferencial da 

Dente Saúde, como aponta o cirurgião den-
tista. “Dispomos de material de primeira li-
nha, renomado no mundo inteiro, que são 

CONVêNIOS

O Cartão Fidelidade é 
um dos benefícios aos 
associados do Sindicato 
Rural

A clínica fica localizada na área central de Cascavel, em local de fácil acesso e com estacionamento
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implantes da Neodent, além do custo ser 
muito acessível. Visamos com esses implan-
tes a reabilitação oral, que é a pessoa voltar 
a ter a função mastigatória. Para nós é muito 
importante que o paciente sinta-se bem com 
seu sorriso e tenha saúde bucal eficiente, a 
clínica prioriza fazer esse tratamento”. Outro 
destaque da Dente Saúde é oferecer facili-
dade no pagamento, com descontos vanta-
josos e prazo. 

PLANO FIDELIDADE
O Plano Fidelidade da Dente Saúde tem 

um custo anual, porém para os associados e 
colaboradores do Sindicato, o plano não tem 
custo algum. “Nesse plano cuidaremos da 
saúde bucal do paciente de maneira cons-
tante. A cada quatro meses orientamos o 
paciente a fazer um tratamento preventivo, 
que inclui limpeza e check-up para aqueles 
pacientes fidelizados. Afinal, prevenir é muito 
mais barato, saudável e evita diversas do-
enças. A saúde do nosso corpo é reflexo da 
nossa boca”, enfatiza o cirurgião Silvio. 

A tabela fidelidade contém descontos de 
30 a 100% em alguns tratamentos. “Nossa 
parceria com o Sindicato tem uma tabela de 
preços diferenciada. Para receber o trata-
mento o associado deve apresentar a guia 
odontológica emitida pelo Sindicato Rural e 
a carteirinha de associado, assim, o mesmo 
encontrará a facilidade no pagamento, bem 

como toda a assistência de qualidade que 
a Dente Saúde oferece”, ressalta o diretor 
Marcos.

A clínica oferece o que há de mais 
moderno para tratamentos odontológicos, 
além de profissionais altamente qualifica-
dos. O bom atendimento e um tratamento 
diferenciado e de qualidade são fatores 
essenciais na Dente Saúde. “Os médicos 

concluem a faculdade para cuidar do cor-
po. Nós, cirurgiões dentistas, fazemos uma 
faculdade só para cuidar da boca. Nosso 
desejo é que os pacientes estejam satisfei-
tos com seu sorriso e que voltem a ter uma 
função mastigatória excelente. Cuidar da 
saúde bucal é muito importante para que 
se tenha longevidade saudável”, conclui o 
cirurgião dentista.

O empresário Marcos Frare com os diretores do Sindicato Rural Patronal de Cascavel no 
momento da assinatura do convênio odontológico
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METEOROLOGIA

Fator fundamental para uma excelente 
produtividade nas lavouras, o clima, deter-
mina o sucesso ou não da agricultura. A pro-
dução agrícola está cada vez mais vulnerável 
às mudanças climáticas e o produtor rural é 
a maior vítima dessas variações. “O produ-
tor, hoje com toda a tecnologia disponível no 
campo, faz grandes investimentos na lavoura 
e tem controle de muitos fatores que influen-
ciam na produtividade, como melhoramento 
genético, controle de pragas e doenças, ma-
nejo adequado do solo, entre outros, mas o 
único fator que o agricultor não tem controle 
na sua lavoura é justamente o clima”, ob-
serva o meteorologista do Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet/Mapa), Luiz Renato 
Lazinski.

O produtor fica à espera que o clima 
contribua com precipitações na medida e no 
momento adequado e temperaturas ideais 
para o desenvolvimento das lavouras, mas 
nem sempre isto acontece.  “Antigamente 
as estações do ano eram melhor definidas, 
com o passar do tempo, essa situação foi se 

O INDOMáVEL 
FATOR CLIMáTICO
Desde 2007 há um 
impacto de pelo menos 5 
bilhões de reais de perdas 
agrícolas em função das 
variações climáticas

perdendo. Tínhamos uma previsão climática 
mais previsível e poderíamos nos preparar 
mais com nossa lavoura. Há muitas situa-
ções antagônicas em relação ao clima e a 
agricultura tem sofrido muito com isso. Outro 
fator importante é a redução dos níveis de 
água, antigamente tínhamos nascentes de 
água que transbordavam e hoje secaram, 
isso é preocupante”, desabafa o produtor 
rural Adolar Konopatzki.

“Desde 2007 temos um impacto de pelo 
menos 5 bilhões de reais de perdas agríco-
las em função de variações climáticas. Esse 
fato vem aumentando e é preciso que tome-
mos atitudes mais pró-ativas para minimizar 

esses efeitos, principalmente em relação as 
emissões de gases de efeito estufa. Ainda te-
mos no Brasil um pequeno e reduzido grupo 
de céticos, e alguns deputados que insistem 
em dizer que não existe aquecimento global. 
As evidências estão aí. O maior cego é aque-
le que não quer ver”, relata o especialista em 
Meio Ambiente e pesquisador da Embrapa, 
Eduardo Assad.

TéCNICAS AUxILIAM NA PREVENÇÃO 
CONTRA MUDANÇAS CLIMáTICAS
De acordo com o meteorologista La-

zinski, o produtor rural pode se prevenir, 
adotando algumas técnicas que podem mi-
nimizar eventuais prejuízos, causados pelas 

O clima determina o sucesso ou o fracasso de uma lavoura

Lazinski: "Único fator que o produtor não 
controla é o clima"

konopatzki: "Agricultura tem sofrido com 
situações antagônicas do clima"
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adversidades climáticas. “Hoje com a pes-
quisa em melhoramento genético, já existem 
cultivares mais resistentes à estiagem, ao 
frio e, também adotando algumas técnicas 
como plantio direto e escalonamento de 
plantio”.

O meteorologista do Instituto Tecnológi-
co Simepar, Cezar Duquia, afirma que hoje 
há previsões climáticas que fornecem aos 
usuários, uma tendência para a próxima 
estação. “Esta tendência pode antecipar a 
distribuição das precipitações em relação às 
médias ou da distribuição das temperaturas. 
Estas previsões climáticas podem ser acom-
panhadas através do site do Simepar: www.
simepar.br”.

Para o pesquisador Assad, existem 
eventos climáticos extremos, estatisticamen-
te previsíveis e que na sua maioria podem 
ser contornados. “Plantando na hora certa, 
com a variedade e a adubação recomenda-
da, se utilizando das práticas de manejo e 
conservação de solo e água, os efeitos dos 
eventos climáticos ficam reduzidos. O produ-
tor rural precisa de orientação técnica que é 
muito falha no nosso país. Mas as técnicas 
para minimizar os efeitos do clima nas per-
das na agricultura, essas existem sim. Outra 
importante ação é pressionar fortemente o 
governo para definir as regras do seguro 
agrícola. Isso feito dará mais segurança ao 
agricultor do que a tão propalada inseguran-
ça jurídica do código florestal”, lembra.

PREVISÕES
“O clima para os próximos meses deve 

continuar com esta irregularidade em rela-
ção às precipitações, que devem ficar abaixo 
da média nos próximos meses. Com relação 
às temperaturas, teremos um outono/inver-
no, com a entrada de massas de ar frio for-
tes, que devem causar quedas acentuadas 
de temperaturas. É um ano de clima muito 
bom para a cultura do trigo, ressaltando que 
podem ocorrer geadas tardias, em setem-
bro”, aponta o meteorologista do Inmet.

“As temperaturas estão subindo em ní-
veis importantes, a concentração de CO2 

Em Cascavel, as obras de constru-
ção do radar meteorológico já foram 
concluídas. A estação é do Instituto 
Tecnológico do Simepar, que estava 
em desenvolvimento no município, 
desde abril desse ano. Segundo o coor-
denador de infraestrutura do Simepar, 
Itamar Moreira, ainda faltam alguns 
itens para o empreendimento se con-
cretizar. “Estamos aguardando a che-
gada dos equipamentos e a instalação 
dos mesmos. Os equipamentos estão 
sendo importados de uma empresa 
americana, que foi a vencedora do pro-
cesso de licitação, estes equipamentos 
estão sendo transportados. Após a 
chegada destes equipamentos, tem o 
processo de alfandegário e depois a sua 
instalação. O início de operação do ra-
dar está previsto para o mês de setem-
bro/2013”, prevê o coordenador. 

O radar meteorológico é um equi-
pamento de monitoramento remoto 
das condições atmosféricas. De acordo 
com Moreira, as principais aplicações 
são o monitoramento das tempestades 
e a estimativa quantitativa de precipi-
tação com maior resolução espacial e 
temporal. “Esta última, pode ser utili-
zada no balanço hídrico e avaliação de 
disponibilidade de umidade no solo a 
partir de modelos de balanço hídrico”, 
observa. A Coodetec cedeu a área para 
a instalação do equipamento. “Faremos 
de tudo para que este radar seja um su-
cesso e produza resultados climáticos 
com maior precisão. Para nós é uma 

No dia 16 de abril foi divulgado um Re-
latório Nacional sobre Mudanças no Clima. 
O texto estuda o impacto do clima na pro-
dução agrícola e orienta práticas para mu-
dar a situação desses efeitos. “O relatório é 
fruto do esforço de mais de 320 cientistas 
brasileiros em organizar as informações 
brasileiras sobres as bases físicas do aqueci-
mento global, as questões de vulnerabilida-
de e adaptação às mudanças climáticas. O 

atingiu patamares preocupantes (400 ppm), 
os ventos extremos estão cada vez mais fre-
quentes. O reflexo disso se vê por exemplo 
na quebra de safra de milho nos EUA, nas 
perdas frequentes de soja e milho no Rio 

Grande do sul, da fragilidade da produção 
agrícola no Arenito Caiuá no Paraná, enfim, 
os  sintomas são muitos. Cabe a nós nos pre-
venirmos com pesquisa e ações efetivas de 
governo”, alerta o pesquisador da Embrapa.

Operação do Radar em setembro

honra poder contribuir com o Sime-
par”, enfatiza o presidente executivo 
da Coodetec, Ivo Carraro.

objetivo era fazer um levantamento exaus-
tivo das publicações brasileiras no assunto e 
verificar nosso "estado da arte" em relação 
a outros países do mundo”, explica o pesqui-
sador da Embrapa.

Pela primeira vez um estudo específico 
sobre esse assunto no Brasil é divulgado. 
Segundo Assad, em todos os capítulos ficou 
claro a vulnerabilidade do Brasil e a forte 
necessidade de investir e coletar mais dados 

Impacto do clima na agricultura é alvo de estudo
sobre o tema. “Há uma imensa lacuna no 
Brasil, no que tange a informações climáti-
cas e organização das informações. Existem 
muitos trabalhos, porém ainda não reunidos 
de forma sistemática, o que prejudica a ava-
liação mais precisa do que devemos fazer 
para o futuro”, observa.

As conclusões do estudo são diversas. 
Os interessados devem visitar o site: http://
www.pbmc.coppe.ufrj.br/pt/. 

Estrutura aguarda a chegada dos 
equipamentos, que estão sendo 
importados
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“Nosso desafio nessa gestão é mostrar 
ao produtor rural sua importância no asso-
ciativismo e na defesa do nosso direito e po-
der. Muitas vezes quando o produtor é con-
vocado para participar de reuniões voltadas 
ao seu interesse, focadas em sua defesa, ele 
simplesmente não comparece. É preciso que 
a vontade de defesa seja sempre renovada e 
que o produtor sinta e valorize essa necessi-
dade de participação”, ressaltou o presiden-
te do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, 
eleito para o segundo mandato de três anos 
da entidade, Paulo Roberto Orso. Além da 
diretoria executiva, foram eleitos o conselho 
administrativo, conselho fiscal e delegados 
representantes junto à Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná (Faep). 

A solenidade de posse foi realizada no 
dia 22 de abril, no restaurante Gandin, e foi 
prestigiada também pelo diretor secretário 
da Faep (Federação da Agricultura do Esta-
do do Paraná), Livaldo Gemin, que na oca-
sião representou o presidente da entidade, 
Ágide Meneguette. Outras lideranças empre-
sariais e do agronegócio também compare-
ceram à solenidade. “Aos poucos, a classe 
dos produtores rurais vem tendo o reconhe-
cimento da sociedade e também do governo. 
Mas essa valorização ainda precisa avançar 
muito, com preços mais justos e uma política 
justa para o setor, que sustenta a balança 
comercial do País”, enfatizou Orso, ao tomar 
posse.

No evento, Livaldo Gemin também pre-
gou a necessidade do maior reconhecimento 
da classe produtora rural do País pela socie-
dade e pelo governo, e frisou que embora 
o momento para a agricultura seja bom, “é 
preciso melhorar, com preços agrícolas mais 
justos”. Na ocasião, o presidente apresentou 
um relatório com as principais ações desen-
volvidas no último triênio de sua gestão, e 
enumerou também as prioridades da dire-
toria para este novo mandato, o que inclui 

POSSE

NOVA DIRETORIA NO
SINDICATO RURAL
Tomou posse a nova 
diretoria do Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel eleita 
no dia 19 de abril

a maior valorização e ampliação do quadro 
social da entidade e uma integração mais in-
tensa do Sindicato com as demais entidades 
do agronegócio.

“Fará parte também como desafios da 
próxima gestão a modernização do estatuto, 
o aumento do número de associados e maior 

participação das comunidades, bem como 
uma maior integração com entidades, apoio 
as bandeiras regionais e a nossa Federação. 
Para isso precisamos do apoio e participa-
ção de todos os nossos diretores que estão 
prontos e dispostos, e pedimos a proteção de 
Deus a todos”, ressalta  o presidente Orso.

Luiz Augusto konopatzki 
Produtor rural
Associado há mais de 10 anos

“A representatividade que o Sin-
dicato tem é muito grande. Ele nos 
defende, luta pelos produtores rurais, 
juntamente com a Federação da Agri-
cultura do Paraná (Faep) e Confede-
ração Nacional da Agricultura (CNA). 
O produtor rural é muito solitário, ele 
não tem outras representações que não 
sejam essas, e tudo começa no Sindica-
to. Tenho o apoio do departamento de 
Recursos Humanos da entidade. Esse 
setor faz toda a minha documentação, 
registro de funcionários, acompanha-
mentos, seguro, toda essa parte buro-
crática, tudo realizado pelo sindicato. 
Além disso, tenho assessoria legal, 
advogado que a entidade nos oferece. 
Quando ocorreu o problema da soja 
transgênica entrei com uma ação na 
justiça, onde nós ganhamos a questão 
para não mais efetuar o pagamento dos 
royalties. Precisamos ter um órgão que 
fale por nós e o Sindicato tem essa voz. 

O que encontramos no sindicato é 
um respaldo muito grande. Como faço 
parte da Associação dos Avicultores, 
o respaldo que nós temos através do 
Sindicato, nós nunca tivemos em lu-
gar nenhum. A entidade nos dá muita 
força. Tudo o que precisamos o Sindi-
cato fornece, a entidade trabalha pelo 
produtor. Por meio do Sindicato é que 
começamos a “acordar” e montamos a 
Associação, temos também a oportu-
nidade de participar de reuniões junto 
a Faep que são muito importantes para 
nosso setor. Somos sempre orientados 
e lembrados sobre a declaração de ITR, 
bem como a deixar toda a nossa docu-
mentação em dia. Quando vamos a 
alguma Integradora e falamos que per-
tencemos à entidade, o tratamento é 
diferenciado, não fosse o Sindicato não 
chegaríamos a órgãos que precisamos. 
Vale a pena ser associado, eu encontro 
todo o apoio que preciso. 

Adair Oldoni
Produtor rural
Associado há dois anos

A importância do associativismo
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AGROTóxICOS

“Se utilizamos agrotóxicos, nosso com-
promisso como produtor rural é mantermos 
o ambiente mais limpo e essa devolução 
deve ser uma obrigação do homem do cam-
po”, alerta o produtor rural João Caetano. 
4.500 kg de BHC foram retirados da proprie-
dade do produtor João esse ano, através de 
um projeto pioneiro no Paraná. O projeto es-
timula produtores rurais a devolverem agro-
tóxicos proibidos por lei, dentre eles o BHC 
e outros clorados que foram proibidos o seu 
uso há mais de 20 anos, porém, não houve 
destino para os mesmos e muitos ainda se 
encontram nas propriedades agrícolas. 

“O produtor rural poderá fazer a auto-
declaração desses produtos que estão nas 
suas propriedades somente nos Institutos da 
Emater de suas cidades, até 30 de julho. A 
Lei Estadual publicada no dia 2 de janeiro de 
2013, nº 17.476 que institui essa devolução, 
isenta os produtores de quaisquer sanções 
cíveis, penais ou administrativas, relaciona-
das à presença do BHC e outros”, explica o 
coordenador regional de Projetos da Emater 
e responsável pelo projeto de devolução do 
BHC da Emater em Cascavel, Onóbio Werner.

O projeto consiste numa parceria entre 
o Governo do Estado, por meio da Secretaria 
do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Ins-
tituto das Águas – Aguas Paraná e Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP) e da Secretaria 
da Agricultura e do Abastecimento (Instituto 
Paranaense de Assistência Técnica e Exten-
são Rural – Emater), e representantes do 
setor privado (Inpev, Organização das Coo-
perativas do Estado do Paraná - Ocepar  e 
Sistema FAEP – Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná). “Excelente iniciativa do 

Isentos de qualquer 
penalidade, produtores 
rurais são incentivados a 
devolverem BHC e outros 
produtos obsoletos ou 
proibidos, através de 
projeto pioneiro no Paraná

LIMPEZA URGENTE 
E NECESSáRIA

Governo, uma limpeza necessária, incentivei 
meus amigos a fazerem o mesmo”, enfatiza 
o produtor Caetano.

De acordo com o coordenador da Ema-
ter, a partir do cadastro realizado, o governo 
se compromete a fazer o recolhimento des-
ses produtos proibidos. “A autodeclaração 
será encaminhada ao Instituto das Águas, 
onde será feita a tabulação de todas essas 

autoanálises. Assim será encaminhado para 
o Governo do Estado, para que seja feita a 
licitação para o recolhimento desses produ-
tos”, observa Werner. 

O produtor recebe orientação necessá-
ria sobre a devolução no momento da auto-
declaração. “É explicado de que maneira o 
produto deve ser acondicionado, transporta-
do até o local de armazenamento temporá-
rio, bem como todo o processo que envolve 
o recolhimento. Em Cascavel, nossa parceira 
é a Sociedade Rural, que cedeu espaço para 
o armazenamento”, lembra o coordenador.

O Paraná é pioneiro no recolhimento 
de produtos agrícolas que tiveram seu uso 
proibido. Ano passado o total foi de mil to-
neladas recolhidas em todo o Estado. “Em 
Cascavel recolhemos 12 toneladas de pro-
dutos. Porém, é evidente que esse número 
poderia ser superior, não fosse o medo de 
alguns produtores rurais de serem penaliza-
dos por possuírem BHC e outros produtos 
proibidos nas suas propriedades, alguns até 
enterraram os químicos. Por isso é tão im-
portante lembrar ao produtor que ele não 
tem penalidade nenhuma, basta fazer sua 
autodeclaração. Juntos vamos se empenhar 
nessa limpeza, que é tão fundamental para 
nosso meio ambiente”, ressalta o coordena-
dor Werner.

Lei estadual isenta produtores de quaisquer sanções cíveis , penais ou administrativas 

Werner: "Produtor recebe orientações de 
como acondicionar e transportar o BHC"
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SAÚDE E EQUILÍBRIO 
NO MUNDO MODERNO

AVICULTURA

JUNHO/JULHO DE 2012www.sindicatorural.com

* Eustáquio katsuragawa 

A globalização e a modernidade têm proporcionado à 
sociedade atual benefícios de conforto e riquezas que, com 
certeza, fariam qualquer faraó, ou rei persa, sentir-se des-
prestigiado em suas épocas. No entanto, por outro lado, es-
tamos pagando por esses benefícios um preço altíssimo às 
custas de um bem inestimável: a VIDA.

O mundo atual dita-nos, por regra maior, o TER e desva-
loriza o SER. Influenciados pelas propagandas e aparatos da 
mídia exigimos de nós mesmos um esforço e dedicação que, 
na maioria das vezes, transformam-se em excessos que geram 
os mais diversos desequilíbrios e doenças. 

Não bastasse o que já foi dito, somos induzidos a crer 
que mesmo frente aos nossos limites, sinalizados pela dor e 
pela desarmonia do corpo, podemos continuar a árdua cami-
nhada, amparados por medicamentos diversos - alguns cau-
sadores de dependência - que inibem os sintomas e mascaram 
as causas verdadeiras dessas dores, sem levar em conta os 
efeitos colaterais que elas causam. 

Os profissionais de saúde deveriam ser mais treinados 
e instruídos a orientar seus pacientes dos recursos internos 
e naturais inatos no ser humano. Na força da mente positiva 
que modifica as reações químicas do corpo, de maneira natu-
ral, gerando equilíbrio e saúde, sem o incômodo dos efeitos 
colaterais.

É nos males causados pela pressa e pelo desespero 
- que muitos chamam de correria - que podemos perceber 
os benefícios da calma e da prudência. É nos tumores das 
mágoas e ressentimentos que somos chamados a conceder 
o perdão, que tem em si, a força que liberta e alivia. É na 
obscuridade do ódio e na cegueira do rancor que poderemos 
perceber que só o amor incondicional faz-se o bálsamo que 
cura todas as feridas.

As terapias holísticas possuem, no seu repertório, cami-
nhos e técnicas capazes de nos trazer uma compreensão para 
melhor adaptação ao mundo moderno, regulando o nível de 
cortisona e histamina, ou seja, trazendo o nível de estresse à 
condição normal necessária.

Pautadas em métodos naturais de ajuda e cura, as te-
rapias holísticas possuem ferramentas de ação como a TUINA 
(massoterapia), o REIKI (fluidoterapia), REFLEXOLOGIA PODAL 
(massagem nos pés), CROMOTERAPIA (energia das luzes e 
cores), CONSCIENCIOLOGIA (aconselhamento e análise da his-
tória de cada ser como único que é), HIPNOTERAPIA (hipnose), 
entre outras.

Somos feitos à imagem e à semelhança do Universo. 
Para tanto, basta observar que nosso corpo foi elaborado 
por uma inteligência suprema que ensinou a cada célula que 
compõe o Universo do corpo humano (aproximadamente seis 
trilhões), a reagir e a comportar-se de acordo com os sinais 
enviados pela mente e recebidos pelo ambiente que a cerca. 
Tudo isso nos lembra que natureza e o corpo humano não 
apenas se interligam nas partes que são, como se completam 
em suas funções e objetivos.

É preciso definir realmente o que nos é mais importante, 
priorizando o equilíbrio e o controle das emoções, harmo-
nizando o íntimo num compromisso de vida saudável com a 
sociedade e o meio que habita.

Diante de tanta evolução, não nos cabe mais direcionar 
todo o fluido da vida em crenças infantis, feitos as dos contos 
de fada. As leis de causa e efeito, ação e reação, plantio e co-
lheita, são justas, irrevogáveis, necessárias e imprescindíveis 
ao crescimento e evolução do Homem e do Universo. A cada 
um lhe é dado na medida do seu esforço e compreensão. E 
esse esforço exigirá menos de nossas energias se estivermos 
amparados pelo conhecimento e pela coragem de transformar 
o que precisa ser modificado, pela humildade em aceitar o que 
ainda não pode ser transformado.

A todos os leitores desta conceituada revista, um abraço 
de luz, carregado de energias positivas, que só o amor uni-
versal concede...

* Eustáquio katsuragawa é terapeuta holístico, 
formado pela Universidade Beinjing de Medicinas Al-
ternativas na cidade de Nagoya, Japão. 

GASTRONOMIAOPINIÃO
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Você
merece

o melhor!

1Rua Erechim, 1555
(45) 3229-1000 - Cascavel/PR 2 Av Rocha Pombo, 1136

(45) 3229-1000 - Cascavel/PR

Equipe
Treinada

Preparação
Prime

Clientes
Satisfeitos

Qualidade
TOP

Agilidade na 
Documentação

Era final da tarde quando nos aproxi-
mávamos da propriedade da produtora ru-
ral Ivone Mujol. De longe observávamos as 
lindas frutas no pomar. Laranja de todos os 
tipos e poncãs de tão maduras que estavam, 
caíam do pé. No momento que descemos do 
carro, uma caiu do pé, e é claro que não re-
sistimos e saboreamos ali mesmo.

Dona Ivone estava a nos esperar jun-

PASTEL DE 
REQUEIJÃO
Sucesso na família, o 
pastel de requeijão foi 
preparado com muito 
carinho pela produtora 
rural Ivone Mujol, 
especialmente para a 
Sindirural

tamente com sua amiga e ajudante na 
receita, Marinês Bazoti. Ingredientes 
na mesa, a produtora já começava a 
modelar a massa do pastel. Sorriden-
te e ao mesmo tempo tímida, era per-
ceptível sua alegria ao nos ensinar 
a receita. “Esse pastel eu aprendi 
com minha sogra Clementina, todo 
mundo adora, faço doce e salga-
do”, conta Ivone.

A produtora diz que ama cozi-
nhar e nos conta alguns segredos. 
“Não pode faltar na cozinha azeite 
de oliva, sal e pimenta. Aqui em 
casa só eu tempero a carne e meu 
marido assa. Gosto de fazer so-
pas, saladas, enquanto cozinho 
ouço o rádio e me informo de 
tudo. Mas o ingrediente principal é 
o amor”, diz sorrindo.

Após tanto bate papo fomos experi-

RECEITA

A produtora 
rural Ivone 
Mujol apresenta  
orgulhosamente 
sua receita de 
família
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ALAMOALAMO

Rua Jorge Lacerda, 904 - Em frente ao Canário - Cascavel/PR

• Vidros Temperados
• Box para Banheiros

Venha conhecer a praticidade e a segurança e os diversos usos
dos nossos vidros temperados no seu projeto comercial ou residencial!

Solicite já orçamento: (45) 3035-2290

PORTAS
PROJETOS

RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS BOXJANELAS

R

mentar o tal pastel de requeijão. Dona Ivone 
convidou o marido, sua amiga Marinês, o ma-
rido da amiga para juntamente conosco sa-
borearmos essa delícia. E olha que realmen-
te estava de “comer rezando”, muito bom 

Massa
1 copo de água/1 colher (café) 

de sal/2 colheres (sopa) de pinga 
(ou vinagre)/12 colheres (sopa) de 
óleo/trigo até dar ponto (até desgru-
dar das mãos).

Recheio doce
1kg de requeijão/3 ovos/2 xí-

caras de açúcar/1 colher (café) de 
canela em pó/suco de 1 limão

Recheio salgado
½ kg de requeijão/3 unidades 

de sazon branco/1 colher de tem-
pero verde/1 colher (café) de cebola 
ralada/1 pitada de pimenta do reino/
sal a gosto.

Modo de Preparo
Misturar todos os ingredientes 

da massa e amassar bem, até des-
grudar das mãos. Passar no cilindro 
ou rolo de macarrão. Cortar a massa 
em pedaços pequenos e rechear. Fri-
tar em óleo bem quente.

Pastel de 
requeijão

mesmo, ainda tinha um cafezinho especial 
para acompanhar o pastel. Depois de tanta 
mordomia ainda levamos laranjas e poncãs 
para casa. Obrigada Dona Ivone, a Sindirural 
adorou a receita!
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CURSOS SENAR Aperfeiçoe seu conhecimento.
Escolha um curso e se inscreva!

Nos meses de junho e julho 
o Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, Senar-PR e parceiros 
oferecem diversos cursos de 
capacitação ao produtor e 
trabalhador rural. A inscrição 
deve ser realizada no Sindicato. 
Para mais informações sobre 
cursos acesse nossa página 
na internet www.sindicatorural.
com ou entre em contato pelo 
telefone 3225-3437.

Alunos que participaram do curso “Cestaria e Trançados”, realizado no dia 22 e 23 de maio, no Sindicato Rural Patronal de Cascavel

14/06 A 27/09
Gestão de Pessoas - desenvolvimento compor-
tamental 
Local: Globoaves

17/06 A 19/06
Programa APOENA - cestaria e trançados - artesa-
nato em palha de milho - bonecos 
Local: Apae

17/06 A 19/06
Produção Artesanal de Alimentos - conservação de 
Trabalhador na Segurança no Trabalho - CIPATR - 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do 
Trabalho Rural 
Local: Sindicato Rural

18/06 A 20/06
Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - integra-
do de agrotóxicos - costal manual e tratorizado de 
barras - NR 31
Local: Coodetec

- plantio direto - manejo de plantas daninhas em 
plantio direto
Local: Coopavel

15/07 A 23/07
Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - integra-
do de agrotóxicos - costal manual e tratorizado de 
barras - NR 31
Local: Iapar

16/07 E 17/07
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - casquea-
mento de bovinos de leite
Local: Coopavel

17/07 A 20/07
Trabalhador no Cultivo de Plantas Medicinais - plan-
tas medicinais, aromáticas e condimentares
Local: Sindicato

18/07 A 20/07
Trabalhador na Operação e na Manutenção de 
Local: Coopavel

22/07 A 23/07
Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas (tratorista agrícola) - tratorista polivalente 
- básico (tratorista)
Local: Agrotec

25/07 E 26/07
Trabalhador na Operação e na Manutenção de Co-
lhedoras Automotrizes - New Holland - básico em 
New Holland
Local: Agrotec

29/07 A 02/08
Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas (tratorista agrícola) - tratorista polivalente 
- intermediário (tratorista)
Local: Coodetec

18/06 E 19/06
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - avaliação da 
conformação ideal de vacas leiteiras 
Local: Agrotec

19/06 A 20/06
Produção Artesanal de Alimentos - culinária básica
Local: Agrotec

19/06 A 21/06
Trabalhador na Agricultura de Precisão - introdução 
à agricultura de precisão
Local:Copavel

20/06 A 21/06
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - casquea-
mento de bovinos de leite
Local: Agrotec

24/06 A 27/06
Trabalhador na Operação e na Manutenção de Co-
lhedoras Automotrizes - New Holland - básico em 
New Holland
Local: Coopavel

02/07 A 06/07
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - manejo e 
ordenha
Local: Agrotec

08/07 A 12/07

Condutores de Veículos Rodoviários Transportado-
res de Produtos Perigosos (MOPP) - eficácia, res-
ponsabilidade e segurança no MOPP
Local: Sindicato Rural

10/07
Trabalhador no Cultivo de Grãos e Oleaginosas 
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22/6/1969 CLAUDIA FESTUGATO
22/6/1953 IDELMO LUIZ DE NARDIN
22/6/1968 PEDRO TOALDO
23/6/1936 DIONYSIO TODESCAT
23/6/1936 HATSURO OKABE
23/6/1938 KIMIO MATSUSHITA
23/6/1949 LUZINETE MOREIRA CONSTANTINO
23/6/1962 MILTON WUTZKE
24/6/1971 FABIO HENRIQUE KONOPATZKI
24/6/1964 JOAO PEDRO CARNIEL
24/6/1956 ODAIR MARCHOTTI
24/6/1957 ROSELE JOAO SALVATI
24/6/1943 SIDINEI JOãO LUPATINI
25/6/1946 NESTOR JOãO SOCCOL
26/6/1941 MARIA DA GLORIA COUTINHO DAMASCENO
27/6/1963 ADELAR JOSE DE ARAUJO
27/6/1942 JOAO BATISTA HARO DE ALMEIDA
27/6/1945 ZELINDA ANTONIA CAPELLETO OLDONI
28/6/1938 IBRAHIN FAIAD
30/6/1937 IRAIDES TESTA BORTOLATTO

JULHO
1/7/1956 CLOVIS PEDRO BASTIAN
1/7/1980 LARISSA FAIAD
2/7/1933 AMALIA SECCHI BERTE
2/7/1943 VALTER LUIZ SCHENATTO
3/7/1969 OSMAR LUIZ BONAMIGO
5/7/1932 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
6/7/1947 VALMOR STOFELA E/OU
7/7/1958 JUSTINA INES DOS SANTOS
7/7/1976 JOSE SHOPEK
8/7/1959 LEONOR GESUALDO DE OLIVEIRA
8/7/1959 NEUSA MARIA NICHETTI PANIZON
9/7/1925 ADELIA BARATTER
10/7/1933 CARLOS PEDRO PIANA
10/7/1940 IVO JOSE FAGUNDES
10/7/1951 RENATO LUIZ OTTONI GUEDES
10/7/1967 MARCIA FESTUGATO CANTO
11/7/1965 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12/7/1940 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO
12/7/1947 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE

ANIVERSARIANTES
JUNHO

1/6/1938 ALEIXO FIRMINO BEBBER
1/6/1938 ARMANDO DE SAVASSA LAZARINI
1/6/1955 ILDO CARLOS PANIZZON
2/6/1954 IRIA BUSA BARANSELLI
3/6/1940 ADILIS ANTONIA CERVANTES ROMANINI
3/6/1949 ALVARO LUCIO DE QUEIROZ
4/6/1965 MARIA ANGELICA REBELLATO LINHARES
5/6/1965 DENISE ADRIANA MARTINI DE MEDA
6/6/1953 ARTEMIO VENDRAME
6/6/1954 JOSE OLIVIO FABRO
6/6/1959 ROZY DO BELEM MILANO BARIZON
7/6/1978 LUIZ FERNANDO ARAUJO DA CRUZ
8/6/1967 GUNTHER KRUGER
9/6/1959 ENIO ROBERTO MENIN
9/6/1977 FERNANDO KAZUO SUETAKE
9/6/1959 JACINTO LIMBERGER
9/6/1947 JOSE FERNANDO ANDREAZZA
10/6/1959 ROBERT JEFERSON ROESLER
11/6/1938 HENRIQUE STRINGARI
12/6/1969 MONICA SAROLLI SILVA
12/6/1964 ROSEL ANTONIO BOBATO
12/6/1925 SELMA SODER
15/6/1946 ADIR WEBBER
15/6/1953 ILDO REBELLATO
15/6/1939 SALAZAR BARREIROS
15/6/1946 WILLI WILD
16/6/1961 DARCI JACOBOVSKI
17/6/1932 GENI MORESCO TONDO
17/6/1961 SIMAO MACULAN
18/6/1955 CEZAR LUIZ DONDONI
18/6/1939 DINO ANTONIO ZARDO
18/6/1948 DIRCEU GALINA
19/6/1946 JOSE NARCI SEIMETZ
19/6/1959 JOSEMAR GILBERTO TONDO
20/6/1934 ALZIRA TEREZA CENI PAN
20/6/1938 CLUDEMIRO MARIA JORGE
20/6/1970 LINDIOMAR APARECIDO ZANCAN
20/6/1959 MARIA ALICE MEURER
21/6/1942 LUIZ TEBALDI SOBRINHO
21/6/1958 NILTO GALLINA

12/7/1957 JOSE ROMILDO VICENTINI
12/7/1959 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
12/7/1971 RENATO ARCHILE MARTINI
12/7/1986 RAFAEL SANTIN
13/7/1946 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13/7/1952 NESTOR SALVATTI
14/7/1960 BERNARDO MILANO JUNIOR
14/7/1977 GUSTAVO VICENTIN ROMERO
14/7/1980 NILVO RETKA
15/7/1937 ORIDES CARNIEL
16/7/1953 ENIVALDO GHEDIN
17/7/1941 SHIGUERU HIROKI
18/7/1970 SIMONE SMARCZEWSKI COSTANZO
19/7/1952 ANA MARIA SPECHT
20/7/1938 MILTON PEDRO LAGO
20/7/1968 GUILHERME LAGO NETO
21/7/1934 FRANCISCO SMARCZEWSKI
22/7/1929 GENESIO REDIVO
22/7/1948 CELESTE TEBALDI
22/7/1955 JOSE LUIZ BRETANA GONZALEZ
23/7/1935 LYRO ILTOR KOPPENHAGEN
23/7/1951 OSVALDO JOSÉ BERNARDI CASAGRANDE
23/7/1960 IVANETE RIBEIRO PENGA
25/7/1936 AGENOR TOMBINI
25/7/1962 JAIRO FRARE
25/7/1970 JAIR FRANCISCO NUNES
26/7/1956 ADAIR OLDONI
26/7/1962 JOSE STEFANELLO
26/7/1973 GIOVANI WEBBER
27/7/1964 AGASSIZ LINHARES NETO
28/7/1938 LEDA THEREZINHA STIEVEN LAGO
28/7/1962 SIDNEY MELCHIORETTO
28/7/1982 ALEXANDRE DA SILVA FORTES
29/7/1945 IVONE MARTHA BAUTITZ
29/7/1946 JOSE FILIPPON
29/7/1959 EDMUNDO ASCARI
30/7/1968 CELIO PIOVESAN
31/7/1946 ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
31/7/1963 MARILIA AZAMBUJA DE PAULA PIOVESAN
31/7/1965 JOAO PAULO ZITERELL
31/7/1965 LILIANE CARVALHO DA SILVA BARREIROS

Conserpema Rolamentos e Peças Agrícolas

S A B

R. Uruguai, 510
Alto Alegre
Cascavel/PR
(45) 3226.5001

• Correntes  • Engrenagens  • Correias  • Parafusos

Tornearia - Balanceamento de implementos agrícolas e Industriais
Duplo comando para veículos de Auto Escolas

Parabéns a todos os
aniversariantes do período!
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CONVêNIOS Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais 
em produtos e serviços para os associados do Sindicato Rural Patronal 
de Cascavel. Para usufruir dos benefícios, basta se identificar como 

associado nas empresas conveniadas.

INTERNET / SITES
Lapis Digital Design & Internet
Fone (45) 3037-7829 / 9972-6113

www.gruponewmidia.com.br

PRODUÇÃO DE VÍDEOS
ACTION! Produtora de Vídeo

Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114
www.gruponewmidia.com.br

AGêNCIA DE PROPAGANDA
NEWMÍDIA COMUNICAÇÃO

Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114
www.gruponewmidia.com.br

Anuncie e fale direto com o agricultor.
(45) 3037-7829 / 9972-6113

SAÚDE
Ortoffísio - Clínica de Fisioterapia

Acupuntura, Nutrição, Terapia Ocupacional, Pilates
R.Mato Grosso, 2142 - Fone 3035-2955

Mariana Sossela - Psicóloga
CRP – 08/16211

R. Santa Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

Dra. Selma Segalla
Centro OdontológicoTop

Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

Espaço Modele
Clínica de Estética e Psicologia - Bruna Soliva
Av.Brasil, 8197-A - Fone 3038-8866

Sind Convênios Médicos
Fone 3224-4103

SindConvênios
Medicina e Segurança do Trabalho

Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

Clinica Odontológica Dente Saúde
Tratamento odontológico e preventivo

Rua Rio de Janeiro, 983 - Centro - Cascavel
Fone (45) 3035-6006

Hospital e Maternidade Dr. Lima
Rua Paraná, 2311 Fone/Fax 3219-1515

FARMáCIAS
Farmácias Iguaçu

Tele Entregas: (45) 3333-7777 - Grupo Almir Gaspar 

Farmaútil

Farmácias Estrela

www.gruponewmidia.com.br

C O M U N I C A Ç Ã O 

AGENCIA DE PROPAGANDA

PRODUTORA DE VÍDEO

DESIGN & INTERNET

R. Rio Grande do Sul, 111 - Centro
CEP 85.801-011 - Cascavel/PR

Fone (45) 3037-7829

CONSULTORIA
B&M Consultoria

Rua Presidente Kennedy, 839
Fone (45) 3035-7986

RESTAURANTE
Restaurante kilograma

Av. Brasil, 6792 - Fone 3035-2922

HOTEL
Harbor Hotéis

Harbor Querência Hotel
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

CURSO DE INGLêS

AGRO
Agrosat - Topografia em geral

Rua Osvaldo Cruz, 2349 Fone 3222-2757

Agro Domus
Insumos Agrícolas

Av.Barão do Rio Branco 1822 - Fones  3227-
1050/3227-1070

Agriboi
Produtos Agropecuários

Av. Brasil, 4197 - Fones 3224-5115/9972-
2170

RPk Genética
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS

BRANGUS -  BRAFORD
Fone 9944-3759

SEMEx BRASIL
www.semex.com.br

Fones 9987-2673/9121-8827

Máquinas Agroeste LTDA
Av. Brasil, 4128

Fone 3225-3322

Santa Clara Genética 
Av. Brasil, 7640

Fones 3226-6161/9978-0061

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre

Fone/Fax (45) 3321-1600

Plantplan
Fone 3038-7388

Locações Lapa
(45) 3223-2531

EVENTOS
Fotoclique

Tudo para seu evento - Filmagens, fotografias, etc
Trevessa Cristo Rei, 91
Fone (45) 3035-6417

FLORICULTURAS
Galeria das Flores - GF

Floricultura e Decorações
Fone 3035-2072

PEÇAS AGRÍCOLAS

Multipeças
Irmãos Limberger & Cia ltda

MF  - CBT – SLC – Ford  - Valmet – New Holland
Av. Tancredo Neves, 744 - Fone 3226-6126

PAPELARIA
Suprivel

Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266

Televendas 3224-2004
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