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Cascavel aposta na produção de tilápia como meio de diversificar as 
atividades das propriedades rurais e implementa programa em parceria 
com o Sindicato Rural para fomentar o setor e aumentar a produção de 

peixes no município
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Caiu na
rede, é 
lucro!
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O principal assunto da Edição 66 
da Sindirural é a piscicultura. A 
atividade vem sendo incentivada por 
programa do município de Cascavel 
em parceria com o Sindicato Rural. 
A intenção é consolidar a criação de 
peixes como uma alternativa de renda 
às propriedades rurais. Pág. 18

O entrevistado desta edição é novo 
diretor-geral brasileiro da Itaipu Bina-
cional, Luiz Fernando Leone Vianna, que 
fala sobre suas perspectivas à frente da 
instituição.  Pág. 06
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Entrevista

Capa

Cenário torna trigo 
uma boa alternativa
Baixo custo de produção
comparado ao milho e a melhoria
do solo para se plantar soja,
diminuindo gasto com defensivos,
torna o plantio de trigo uma boa
opção frente ao milho safrinha. Pág. 16

LEIA TAMBÉM

Evento debateu o 
Seguro Rural

Sindicato alerta sobre
problemas no CAR

“Conhecendo o Seguro Rural: dificuldades 
e desafios” foi o tema de evento 
promovido pelo Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD) na sede do 
Sindicato Rural de Cascavel. Pág. 30

Somente os melhores touros melhoradores criados a campo!

w w w. r p k g e n e t i c a . c o m . b r

(45)  99971-4004 | (45)  98407-4044 
(45)  3222-0253 |(45)  99951-1692

O melhor de cada
raça, com animais

adaptados e rústicos!

DIA 14 DE OUTUBRO DE 2017

LOCAL:  Parque de
Exposições de Toledo/PR

Recinto de Leilões da
Sociedade Rural de Toledo

BRAFORD -  BRAHMAN  - BRANGUS - NELORE - ANGUS

ORGANIZAÇÃO:INFORMAÇÕES: LEILOEIRA OFICIAL:
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Responsáveis técnicos: Fernando Lira - Agronomo - Fone (45) 99951-1692
Alvaro Palavicini - Zootecnista - Fone (45) 98407-4044 | Veterinários: Luiz Copetti e Renato Buso.

Agricultores da região estão sendo 
obrigados a fazer retificação na 
declaração do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR).  Pág. 23

Propriedade foi local de evento do 
Pisacoop.  Pág. 42

• Cadeia de grãos foi debatida na AREAC. 
Pág. 20

• Saúde do homem foi tema de palestra. 
Pág. 29

• SIPAS: Congresso discute o futuro da 
produção.  Pág. 26

• Jornada Tecnológica do IAPAR destaca 
Integração Lavoura-Pecuária.  Pág. 32

• Cascavel é vice-líder no Volume Bruto de 
Produção Agropecuária (VBP)  Pág. 43

Fazenda Arataca é
local de Dia de campo
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Dívidas e crescimento do PIB agrícola
A dívida é um dos maiores empecilhos 

na vida do produtor rural. Ela bloqueia fi-
nanciamentos, impede avanços e desmotiva 
a continuidade na profissão. No entanto, 
os produtores têm à disposição dois ins-
trumentos vigentes para renegociação de 
dívidas de crédito rural.

O primeiro deles é a prorrogação de 
operações de crédito rural de custeio e in-
vestimento. Segundo orientações da Faep 
(Federação da Agricultura do Estado do Pa-
raná), os produtores que estão encontrando 
dificuldades em suas atividades agrícolas ou 
de pecuária por conta de redução dos preços 
recebidos que não cobrem os custos de pro-
dução, dificuldades de comercialização com 
mercado travado (falta de liquidez/sem com-
prador) ou perdas por problemas climáticos, 
e por essas razões tiveram a capacidade de 
pagamento comprometida, impossibilitando 
o pagamento das parcelas de 2017 das ope-
rações de custeio e investimento de crédito 
rural, podem solicitar ao agente financeiro 
uma renegociação. 

A prorrogação parcial ou total da par-
cela está prevista nas normas do Manual do 
Crédito Rural (MCR). No entanto, o produtor 
deve estar atento, pois a prorrogação pode 
impedir seu acesso a novos financiamentos 
por conta do aumento do risco do agente 
financeiro. Verifique com o seu gerente no 
agente financeiro quais as condições para 
renegociar as parcelas do crédito rural. 

A outra é referente a quitação de dívida 

ativa da união. Até dezembro há a possi-
bilidade do produtor quitar com excelentes 
descontos as dívidas antigas de crédito 
rural através da Lei 13.340/2016. O pro-
dutor deve aderir a esse benefício ainda 
esse ano. Podem se beneficiar da medida, 
dívidas de crédito rural, tais como dívidas 
antigas de Pesa e Securitização, que foram 
enviadas a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN) e inscritas em Dívida Ativa 
da União (DAU) até a data de 31 de julho de 
2017. Também são contempladas operações 
de Funcafé Dação em Pagamento inscritas 
em DAU. Portanto, a medida cabe para as 
operações que hoje estão em DAU, em poder 

da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). Não perca as oportunidades para 
deixar sua propriedade sem dívidas. O Sin-
dicato Rural de Cascavel está à disposição 
para quaisquer esclarecimentos. 

PIB DA AGROPECUÁRIA
CRESCEU 15%

Em comparação com o primeiro se-
mestre de 2016, o PIB da Agropecuária 
apresentou crescimento de 15%. Indústria 
e serviços, no mesmo período, indicaram 
quedas de 1,6% e 1,0% respectivamente. 
Os dados foram divulgados pelo IBGE no dia 
1º de setembro e repassados pela Faep ao 
nosso sindicato. 

O bom desempenho da agropecuária 
neste semestre é explicado pelo aumento 
de produtividade e pela nossa eficiência no 
campo. O Paraná contribui neste cenário 
com um aumento na produção de milho em 
44,2% e na soja com aumento de 15,4%, 
porém o comportamento dos preços no es-
tado seguiu a ordem inversa. A saca de soja 
que no final de junho de 2016 era cotada no 
estado a R$ 80,29 passou a ser comerciali-
zada por R$ 58,94 (-26,59%) no mesmo mês 
em 2017. Os preços praticados para a saca 
de milho tiveram queda de 56,39%, partindo 
de R$ 41,87 em 2016 e chegando a R$ 18,26 
em 2017.

Portanto, é preciso pensar bem e tra-
çar um plano eficiente de comercialização. 
Precisamos de uma revisão e garantia de 
preços urgentemente. 

Conforto, segurança
e tranquilidade

Reservas pelo telefones
(45) 3224 6191  /  3224 5659

A passeio ou a negócio em Cascavel,
usufrua de uma ambiente completo

para você e sua família!

Apartamentos com 75m² com quarto,
sala, cozinha, BWC e lavanderia

Rua Rio de Janeiro, 1282 
Próx. à Praça Wilson Joffre - Cascavel/PR

TALARA
APART HOTEL

www.talara.com.br
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Na cidade, somos todos pedestres.

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

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

• 7 Air Bags
• Motor Diesel 3.2L de 5 cilindros: 200 cv e 470 Nm 
• AdvanceTrac® com exclusivo Sistema Anticapotamento

FORD
RANGER XLT CD 3.2L
DIESEL 4X4 AT 2017
(cat. JMP7)

SUPERAR DESAFIOS É MELHOR 
AO LADO DE QUEM VOCÊ CONFIA.
E MELHOR AINDA QUANDO VOCÊ PODE 
CONTAR COM ESTAS OFERTAS.

De
R$ 169.090 Por

R$ 142.035à vista

Entrada
de R$ 85.221 Saldo 

em semestrais
R$6x 12.104

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL
PARA 

PRODUTOR 
RURAL

AF AD ABRADIF Cascavel 203x271mm.pdf   1   14/09/17   18:13
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ENTREVISTA

SINDIRURAL - Qual é seu objetivo e a res-
ponsabilidade de assumir a Itaipu?

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA - Estar 
no comando brasileiro desta grandiosa usina é, 
sem dúvida, um grande desafio e também uma 
grande honra. O principal objetivo é, em pri-
meiro lugar, cumprir a missão de Itaipu. “Gerar 
energia elétrica de qualidade, com responsa-
bilidade social e ambiental, impulsionando o 
desenvolvimento econômico, turístico e tecno-
lógico, sustentável, no Brasil e no Paraguai”.  
Isso implica em uma série de responsabilida-
des. Há toda uma rotina que exige a tomada de 
decisões, reuniões, sejam presenciais ou por 
videoconferência, com os diretores brasileiros, 
com nossos pares paraguaios, com o Operador 
Nacional do Sistema, com a Aneel, com a Ande 
(Paraguai). Comandamos uma usina com mais 
de três mil empregados, nas duas margens, li-
damos com os mais diversos fornecedores, te-
mos projetos nas mais diversas áreas – até do 
veículo elétrico ou do uso de energias alterna-
tivas. E, afinal, estamos falando de uma usina 
que abastece nada menos que 78% do consumo 
de eletricidade do Paraguai e 17% do consumo 
brasileiro. 

SINDIRURAL - O que é a Itaipu hoje, em 
números?

LUIZ FERNANDO - Em 2016, a Itaipu 
Binacional teve uma produção histórica de 
103.098.366 MWh, estabelecendo novo re-
corde mundial de geração de energia limpa e 
renovável e superando em 4,5% nosso recorde 
anterior, de 2013. Esta produção foi possível 
devido a uma especial combinação de fatores. 
Do ponto de vista da usina, além de termos tido 
água em abundância e com a regularidade ne-

O entrevistado desta edição é novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Luiz 
Fernando Leone Vianna. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), em 1974, e em Engenharia Elétrica, pela mesma instituição, em 1978, tem 
pós-graduação em Materiais para Equipamentos Elétricos, pela UFPR (1992); especialização 
em Gerência de Manutenção pela Eletrobras (1984); e especialização em Manutenção de Usinas 
Hidrelétricas, também pela Eletrobras (1982). Vianna detém vasta experiência como gestor de 
empresas públicas e privadas no setor de energia. Antes de assumir a hidrelétrica neste ano, era 
presidente da Copel. Vianna falou sobre suas perspectivas à frente da instituição. 

“Itaipu é parceira 
do produtor rural”

cessária para gerar essa quantidade de energia, 
mantivemos uma elevada disponibilidade de 
nossos equipamentos, superior a 96% - a me-
lhor de nosso histórico.  Do ponto de vista de 
nossa gestão econômico-financeira, recebemos 
todas nossas faturas e cumprimos com nossos 
principais compromissos assumidos para o ano 
de 2017, independentemente das oscilações da 
moeda americana (nossos compromissos são 
em dólar) e outras dificuldades. Destaco o pa-
gamento de todos os nossos compromissos de 
juros e de amortização da dívida de construção 
da usina, a qual está rigorosamente em dia e 
finda em 2023, bem como o pagamento ao Bra-
sil e ao Paraguai dos royalties pela utilização 
do potencial do rio Paraná, que constituem im-
portante fonte de receita principalmente para 
os municípios do entorno de nosso reservató-
rio. Desde o início de sua operação, a Itaipu 
Binacional já pagou em royalties mais de US$ 

LUIZ FERNANDO LEONE VIANNA

10 bilhões para o Brasil e o Paraguai (metade 
para cada país). Do total que coube ao Brasil, o 
governo do Paraná e os municípios lindeiros fi-
caram com a maior parcela. No total, US$ 3,65 
bilhões, mais ou menos 50% para o Estado e 
50% divididos entre os 15 municípios para-
naenses lindeiros ao reservatório de Itaipu (há 
ainda um município lindeiro no Mato Grosso do 
Sul). Estes recursos dos royalties representam 
uma receita substancial, que se transforma em 
saúde, educação e outros benefícios para as 
populações dessas cidades. 

SINDIRURAL - Quais são os projetos (so-
ciais, ambientais, tecnológicos, etc) desenvolvi-
dos pela empresa?

LUIZ FERNANDO - O alcance da usina se 
estende para muito além da produção energé-
tica de qualidade. Itaipu se converteu em uma 
das principais molas propulsoras do desenvolvi-
mento econômico e social da região de frontei-
ra entre esses dois países.  A Itaipu também é 
signatária de diversos compromissos nacionais 
e internacionais, como os Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS), Carta da Terra 
e Princípios do Empoderamento das Mulheres, 
entre outros. Esses compromissos são expres-
sos em ações que fazem da hidrelétrica (vence-
dora do prêmio Water for Life, da ONU Água em 
2015) um modelo para novos projetos do setor 
elétrico e que comprovam que a hidroeletrici-
dade pode caminhar no mesmo passo da inclu-
são social e da preservação da natureza. Nesse 
sentido, a Itaipu lidera diversos programas na 
região em torno do reservatório da usina. São 
iniciativas voltadas à educação ambiental, à re-
cuperação de passivos sociais e ambientais em 
cada comunidade e cada microbacia, e a adoção 
de meios de produção e consumo mais susten-
táveis. A Itaipu também integra o GT-Saúde, 
que reúne instituições brasileiras, paraguaias 
e argentinas e que vêm pondo em prática ações 
coordenadas para melhorar as condições de 
saúde das populações que vivem na região da 
Tríplice Fronteira. Outra frente é o Programa 
de Combate à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes nessa mesma região.  Itaipu 

“50% dos US$ 3,65 
bilhões pagos por Itaipu 

em royalties foram 
para os 15 municípios 
lindeiros ao lago, que 
se transformam em 

saúde, educação e outros 
benefícios (..) ”

também vem liderando uma série de iniciativas 
para promover o turismo, além de colaborar em 
diversos projetos que contribuem para divulgar 
e melhorar a infraestrutura turística do Destino 
Iguaçu.  Para auxiliar na execução desses pro-
jetos,a Itaipu conta com o Parque Tecnológico 
Itaipu, que hoje abriga o campus de ciências 
exatas da Unioeste, o campus provisório da 
Universidade Federal da Integração Latino-A-
mericana, além de laboratórios e centros de 
referência na pesquisa de energias renováveis 
(como o CIBiogás). 

SINDIRURAL - Como a Itaipu vê o agrone-
gócio e o que ela faz para desenvolver este seg-
mento tão importante da região Oeste? 

LUIZ FERNANDO - O agronegócio é o carro-
-chefe da economia do Oeste do Paraná. A Itai-
pu, juntamente com outras 60 instituições que 
atuam nos 54 municípios da região, faz parte 
do Programa Oeste em Desenvolvimento. O ob-
jetivo é promover o crescimento das cadeias de 
frango, leite, suíno, pescado, grãos, indústria 
metalmecânica e turismo, principais vocações 
locais. O programa atua principalmente na pro-
posta de soluções para gargalos que restringem 
a produtividade e os ganhos desses setores, 
tais como problemas na infraestrutura, ques-
tões fitossanitárias, custos de produção, entre 
outros. Outra contribuição da Itaipu se dá no 
campo das energias renováveis. Atualmen-

te, a Itaipu, juntamente com o CIBiogás, vem 
discutindo uma nova parceria com a Compa-
nhia Paranaense de Energia (Copel) voltada às 
energias renováveis na área rural. A Copel, por 
meio do programa Mais Clic Rural, quer investir 
em melhorias na rede de distribuição. A ideia é 
que possamos combinar essa iniciativa da Co-
pel com o aproveitamento do biogás promovido 
pela Itaipu. Dessa forma, o produtor vai poder 
contar com uma infraestrutura mais eficiente 
e que promove um melhor aproveitamento do 
potencial energético da região.

SINDIRURAL - Quais são as oportunidades 
de parcerias oferecidas pela entidade aos mu-
nicípios? No que os gestores municipais podem 
buscar a Itaipu como parceria, seja financeira-
mente ou institucionalmente?

LUIZ FERNANDO - A Itaipu Binacional tem 
buscado fortalecer sua presença institucional 
nos 54 Municípios pertencentes a região da 
Associação dos Municípios do Oeste do Para-
ná (Amop), sempre respeitando o alinhamento 
com a sua missão, que é contribuir de maneira 
efetiva para o desenvolvimento territorial sus-
tentável da região. Nesse sentido, vem atuando 
nos municípios da Bacia Hidrográfica do Pa-
raná 3 (região conectada com o reservatório), 
sobretudo por meio de seus programas socio-
ambientais, em especial os programas Gestão 
por Bacias Hidrográficas, Educação Ambiental 

para a Sustentabilidade, Desenvolvimento Ru-
ral Sustentável , Coleta Seletiva, Plantas Medi-
cinais e Valorização do Patrimônio e da Cultura 
Regional. Nos demais municípios a Itaipu tem 
participado ativamente por meio do programa 
Oeste em Desenvolvimento, do Programa Ci-
dades Sustentáveis e do Programa de Sanea-
mento, todos desenvolvidos em parceria com a 
AMOP, o Conselho dos Municípios Lindeiros e 
a Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI). 

SINDIRURAL - E os novos projetos?
LUIZ FERNANDO - Em junho, Itaipu – 

Margem Direita (Paraguai) passou a ser a pri-
meira usina a integrar a rede mundial de reser-
vas da biosfera, uma iniciativa da Unesco que 
reúne áreas voltadas à pesquisa cooperativa, à 
conservação da biodiversidade e à promoção 
do desenvolvimento sustentável. Já estamos 
trabalhando para que a reserva, já para 2018, 
seja ampliada com a incorporação das áreas da 
margem brasileira. Estas ações irão contribuir, 
também, para a consecução da Visão da Itaipu 
que é de, até 2020, consolidar-se como a hi-
drelétrica com melhor desempenho operativo e 
melhores práticas sustentáveis no mundo. 

SINDIRURAL - Quais são as principais di-
ficuldades de administrar uma indústria gigan-
tesca como ela? Quais são os desafios?

LUIZ FERNANDO - Pela frente, temos 
dois grandes desafios, que deverão ser su-
perados para que, nas próximas décadas, 
a usina continue a desempenhar um papel 
fundamental no desenvolvimento econômico 
e social dos países sócios neste grandioso 
empreendimento. O primeiro deles é a sua 
modernização tecnológica, para permitir que 
a usina mantenha os níveis de produção que 
a levaram ao recorde mundial de geração de 
energia, em 2016. Nosso corpo técnico, que 
une brasileiros e paraguaios, já deu início a 
esse processo de atualização, que compreen-
de principalmente a informatização de suas 
20 unidades geradoras, 18 das quais ainda 
são das décadas de 1980 e 1990.  O segundo 
grande desafio é preparar a empresa para o 
pós-2023, quando a dívida de construção es-
tará totalmente quitada e o Brasil e o Para-
guai terão renegociado o Anexo C do Tratado 
de Itaipu, que trata das bases financeiras da 
prestação dos serviços de eletricidade. As 
negociações caberão aos governos dos dois 
países, porque Itaipu é binacional e pertence 
em partes iguais ao Brasil e ao Paraguai, mas 
temos, internamente, que criar um clima que 
facilite as negociações e, principalmente, que 
nos prepare para esses novos tempos. O Ane-
xo C interessa em especial aos paranaenses, 
já que é também ali que está definido o paga-
mento de royalties pela utilização das águas 
do Rio Paraná, como compensação pelas áreas 
que foram alagadas para a formação do reser-
vatório da usina. 

“Itaipu tem buscado 
fortalecer sua presença 

institucional nos 54 
municípios pertencentes 

à região da Associação 
dos Municípios do Oeste 

(Amop) ”
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“Encontros e Caminhos” é debatido no Sindicato Rural

O comitê gestor do Programa Água Boa 
de Cascavel reuniu-se no dia 2 de agosto, no 
auditório do Sindicato Rural de Cascavel, para 
discutir uma das ações do grupo na iniciativa 
da Itaipu Binacional intitulada “Encontros e 
Caminhos” e escolher o novo coordenador. 

O Programa Encontros e Caminhos é um 
movimento a favor da sustentabilidade terri-
torial dos 29 municípios que compõe a Bacia 
do Paraná 3. A Itaipu destinou R$ 700 mil 
para a iniciativa neste ano, montante dividido 
de acordo com o tamanho da cidade. Cascavel, 
por exemplo, terá à disposição R$ 40 mil. O 
dinheiro pode ser utilizado em diversas ações 
ambientais, educacionais, culturais e sociais 
nas cidades.  Entre as opções sugeridas estão 
oficinas de grafitagem, expedições, plantio de 
árvores, recuperação de nascentes, edocomu-
nicação, projeto aquaponia nas escolas, ofici-
nas de hip hop e muitas outras. Na ocasião, 
foram discutidas as opções possíveis, organi-
zação e os custos de cada uma, pensando em 

tivas, como palestras, participações em eventos 
do setor, iniciativas em instituições de ensino 
para promover a conservação ambiental, ações 
comunitárias, visitas guiadas às unidades de 
recebimento”. A ADDAV recebe embalagens de 
28 municípios e recicla 450 toneladas por ano. 

No evento estiveram agricultores, represen-
tantes dos canais de distribuição, das indús-
trias fabricantes, o secretário de agricultura de 

Dia Nacional do Campo Limpo é comemorado na ADDAV
No dia 18 de agosto a ADDAV (Associa-

ção dos Distribuidores de Defensivos Agríco-
las e Veterinários do Oeste do Paraná), rea-
lizou o evento Dia Nacional do Campo Limpo 
Portas Abertas, na central de recebimento de 
embalagens vazias de defensivos agrícolas de 
Cascavel. Diversos representantes do setor 
participaram. 

A iniciativa tem como objetivo come-
morar os excelentes resultados alcançados 
pelo programa brasileiro de destinação de 
embalagens vazias de defensivos agrícolas. O 
Sistema Campo Limpo é referência mundial 
ao destinar de forma ambientalmente correta 
94% das embalagens colocadas no mercado 
brasileiro. E isso só é possível graças ao en-
volvimento de cada um dos elos dessa cadeia: 
agricultores, indústria fabricante, canais de 
revenda e poder público. 

O envolvimento da ADDAV, segundo a 
engenheira agrônoma e gerente da unidade, 
Patricia Moretti, vai além de bons índices 
de destinação. “Sabemos que para manter o 
campo limpo é preciso investir em educação e 
conscientização, estar em contato constante 
com todos os elos do Sistema e também com 
as futuras gerações. Por isso, nos dedicamos 
ao longo do ano à diversas atividades educa-

Cascavel, Agassiz Linhares Neto, estudantes 
entre outros.  De acordo com Gustavo Salton, 
presidente da Associação, os resultados da 
região são ótimos, mas ele pede mais carinho 
dos agricultores na tríplice lavagem. “Preci-
samos que as nossas orientações da lavagem 
sejam seguidas, bem como o armazenamento 
adequado. Se isso não é feito corretamente, o 
produto é incinerado”.

Gustavo Salton, presidente da ADDAV, recebeu autoridades e agricultores, além de 
representantes dos canais de distribuição e das indústrias fabricantes de embalagens

utilizar os recursos da melhor forma possível. 
Uma nova reunião definirá quais serão as 
ações em definitivo.  De acordo com a Itaipu, a 
ideia é que o recurso disponibilizado neste ano 
dobre em 2018. Assim, Cascavel teria R$ 80 

mil para investir em cidadania. 
Além disso, foi eleito o novo coordenador 

do grupo, que agora é Airton Lima. Ele substi-
tui Leila Viana, servidora pública da Secretaria 
de Agricultura de Cascavel. 

Foram discutidas diversas opções de ações ambientais de sustentabilidade territorial

Mantimentos são doados ao Condomínio da Terceira Idade de Cascavel
A Comissão de Mulheres do Sindicato Ru-

ral de Cascavel entregou, na tarde do dia 10 de 
agosto, uma doação de alimentos não perecíveis 
ao Condomínio da Terceira Idade de Cascavel. A 
ação é uma das iniciativas do grupo.

Os diversos quilos foram arrecadados du-
rante o 6º Encontro de Produtoras Rurais, rea-
lizado durante o Show Pecuário 2017 no fim de 
julho em Cascavel. Para colaborar, as mulheres 
do campo oriundas dos distritos do município 
trouxeram os mantimentos. “Além de ter sido 
um evento voltado a elas, tivemos a oportunidade 
de fazer essa boa ação, ajudando os que mais 
necessitam”, resumiu a presidente da Comissão, 
Maria Beatriz Orso. 

O grupo de mulheres também promove ou-
tras ações sociais ao longo do ano. Em 2017, já 
foram doados materiais de limpeza e fraldas ao 
Recanto da Criança e está em fase de planeja-
mento a organização de uma festa de Natal no 
Condomínio da Terceira Idade.

Aproximadamente 70 pessoas participaram 
de um dia de campo sobre a cana-de-açúcar pro-
movido no fim de julho pela Fundetec/Agrotec, 
em Cascavel. Participaram do evento professores 
da Unioeste, produtores rurais, pesquisadores 
da UFPR, técnicos da Emater, produtores ru-
rais entre outros.  Quem orientou e repassou 
as informações durante o dia de campo foram 
o engenheiro agrônomo e mestre Guilherme de 
Souza Berton, professor e pesquisador da UFPR 
e o engenheiro agrônomo e doutor em Fitotecnia, 
José Barbosa Duarte Junior, que é professor e 
pesquisador da Unioeste.

Entre os assuntos debatidos estiveram: pa-
lestras sobre a cultura e os clones do Projeto, 
técnicas de cultivo e produção e apresentação 
dos clones no campo experimental da Agrotec, 
onde os participantes foram divididos em dois 
grupos e com acompanhamento dos pesquisado-
res da UFPR puderam ver e obter informação de 

Cana-de-açúcar é tema de evento da Fundetec em Cascavel

cada um dos clones. Os participantes também 
receberam um livro sobre a iniciativa. 

De acordo com o gerente de divisão de pro-
jetos da Fundetec, Márcio Grando, o objetivo foi 
dar uma alternativa de renda aos pequenos pro-
dutores que utilizam a cana-de-açúcar para pro-
dução de subproduto como melado, açúcar mas-
cavo e cachaça e também como alternativa na 
alimentação de bovinos, além de criar um grupo 
de possíveis fornecedores de matéria prima para 
empresas que estão em fase de estudo para o 
desenvolvimento de produtos à base de cana.

A Fundetec/Agrotec já possui um campo ex-
perimental da cultura, porém na semana passa-
da foram adquiridas junto a UFPR de Paranavaí 
novos materiais que já foram plantados em um 
novo campo na Agrotec e que a Partir de janeiro 
estarão disponíveis para distribuição de mudas 
aos interessados.

No dia 29 de agosto o CSA (Con-
selho de Sanidade Agropecuária de 
Cascavel) realizou mais um encontro. 
Além de representantes do sindicato, 
participaram da reunião o secretário 
de Agricultura Agassiz Linhares Neto, 
representantes da Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná) entre 
outros. 

Um dos principais assuntos debati-
dos foi a febre aftosa. O Paraná pleiteou 
junto ao Mapa (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) para tornar o 
Estado livre de aftosa sem vacinação. O 
Ministério deve fazer uma auditoria em 
janeiro para averiguar a estrutura vigente 
e, se tudo der certo, a expectativa é que 
em novembro de 2018 seja a última imu-
nização do rebanho contra a doença.

Outro ponto foi sobre a importância 
da vacinação contra brucelose e tubercu-
lose bovina. Os criadores devem vacinar 
as bezerras de 3 a 8 meses e informar a 
Adapar sobre o ato. Hoje, entre 70% e 
75% do rebanho paranaense está imu-
nizado. Um índice bom é acima de 80% e 
por isso todos precisam colaborar. 

Mapa deve fazer 
auditoria no
Paraná em janeiro

Professores, produtores rurais, técnicos da Emater, entre outros, participaram do evento
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A sustentabilidade no agronegócio é uma 

nova agenda inserida no setor e o Brasil não 
pode ficar de fora. Adotar esse conceito significa 
produzir com cuidados ambientais e sociais. O 
engenheiro agrônomo e político brasileiro Xico 
Graziano falou sobre este tema em uma palestra 
realizada no Centro Universitário FAG, no dia 1º 
de agosto.  

De acordo com Xico, existe ainda muito 
preconceito, dificuldade e atrito entre ambienta-
listas e ruralistas. “A agenda é uma só. Essa 
discussão de se temos que produzir ou preser-
var não é mais possível. Nós temos que fazer 
as duas coisas e já existe tecnologia para isso”, 
disse Graziano. Os novos sistemas de produção, 
tecnologia e defensivos ajudam a vencer esses 
desafios. No entanto, ele ainda está no começo. 
“Se você que já é tradicional e está meio passa-
do, deixa seu filho assumir a propriedade. Pre-
cisamos renovar as ideias, os conceitos. Temos 
que acreditar na tecnologia e no conhecimento 
para vencer os nossos problemas. Têm sido as-
sim na humanidade e vai ser assim na agricul-

Sustentabilidade no agronegócio foi tema de palestra

Estradas rurais e 
ITR foram temas 

de reunião

tura”, comentou.
Segundo Xico, o Brasil tem a possibilidade 

não só de ser o detentor da maior produção agrí-
cola e celeiro do mundo como o de maior con-
servador do meio ambiente também, o que ele 

classificou como sensacional. 
Graziano realizou palestras em Medianeira e 

em outras cidades do Estado. Ele realçou a im-
portância do agro brasileiro e do cooperativismo, 
forças que tem sustentado a economia nacional.

Xico Graziano: “Temos que produzir e preservar e já existe tecnologia para isso”

No dia 1º de agosto foi realizada, no Sin-
dicato Rural de Cascavel, uma reunião para 
discutir as estradas rurais e o ITR (Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural). Além dos 
representantes do sindicato, participaram o se-
cretário de Agricultura, Agassiz Linhares Neto 
e Daniel Galafassi, que na ocasião representou 
a Areac (Associação Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel), a Apepa (Associação 
Paranaense de Planejamento Agropecuário) e o 
Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural de 
Cascavel).  No primeiro momento, as estradas 
rurais de Cascavel foram esmiuçadas. Os líderes 
escolheram os pontos mais estratégicos para 
realizar projetos de implantação de asfaltamen-
to com pedra irregular. O objetivo é conseguir, 
junto à Itaipu Binacional, um convênio para via-
bilização da iniciativa.  Em segundo momento, 
o assuntou foi o ITR, que é um tributo federal 
cobrado anualmente das propriedades rurais. 
Precisa ser pago pelo contribuinte que seja pro-
prietário da terra, pelo titular do domínio útil ou 
pelo possuidor a qualquer título (inclusive o usu-
frutuário) de imóvel rural. Quem não está em dia 
com ele, pode sofrer multar e sanções. 

A Comissão de Mulheres 
do Sindicato Rural de Cascavel 
promoveu, no dia 30 de agosto, 

uma reunião com sua diretoria e 
com as líderes das comunidades 

rurais da cidade. Essas líderes foram as grandes responsá-
veis pelo sucesso do 6 Encontro de Produtoras, realizado 

durante o Show Pecuário 2017. Brindes foram sorteados e 
todas ganharam canecas cheias de doces.

Mulheres se 
reuniram com 
líderes rurais

Representantes do Sindicato Rural, Prefeitura, Areac e Apepa definiram ações

Médicos veterinários, zootecnistas, exten-
sionistas e engenheiros agrônomos da região 
tem participado de um curso de atualização da 
assistência técnica para bovinocultura de corte. A 
iniciativa é do Programa de Modernização da Pe-
cuária de Corte, capitaneado pela Faep (Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná), pelo Governo 
do Paraná e diversas outras entidades parceiras. 

O coordenador da área de nutrição animal do 
Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), Vanderlei 
Bett, proferiu um módulo sobre nutrição do reba-
nho em julho. Além de pontos técnicos, Vanderlei 
pediu para que os técnicos tenham uma visão 
mais ampla das propriedades. “O técnico tem que 
ler a propriedade e elencar prioridades. Não pode 
fazer uma assistência pontual. A nutrição é o 
ponto final de um sistema de produção. É preciso 
garantir que todos as outras tarefas sejam bem 
feitas para que a nutrição seja eficaz”, refletiu. 

Em julho, Antônio Ferriani, PHD em nutrição 
de ruminantes e professor aposentado da UEM. 
Questões relacionados a manejo, suplementação, 
criação de bezerros, creep feeding, alguns exercí-
cios para elaborar estratégias e alimentação, fisio-
logia animal, tempo de abate, composição corporal 
e outros assuntos foram repassados. Ferriani 
também comentou sobre os principais erros re-

Pecuária Moderna 
realizou módulos 
no Sindicato Rural

alizados pelos pecuaristas. “Eles começam já no 
manejo de pastagem. Outro problema é a falta de 
reposição de pastagem e fertilidade. Dessa forma, 
a atividade fica difícil porque o ciclo se estende 
muito”. 

Nos dias 17 e 18 de agosto o instrutor Ema-
nuel da Silveira Faleiros, da Vetmax, atualizou os 
presentes sobre gestão da sanidade no rebanho. 
Entre os assuntos estiveram os principais ectopa-
rasitas, como carrapatos, berne e mosca-de-chi-
fre, os endoparasitas, seus sinais e tratamentos; 
aftosa, raiva, leptospirose, brucelose, tratamentos 
e profilaxia dessas enfermidades. “Interessante 
que as fazendas adotem calendários sanitários, 
voltados à prevenção e vacinação”.  No fim, todos 
os técnicos fizeram uma aula prática. Foram mos-
trados animais com alguns problemas e métodos 

de uso, calibragem de equipamentos e utilização 
deles da maneira correta. O professor da PUC-PR 
e consultor em pecuária de corte, Marcio Saporski 
Segui, deu um módulo no fim de agosto sobre re-
produção e melhoramento genético. Ele começou 
falando sobre a importância econômica de melho-
rarmos a reprodução. “O Paraná hoje tem 60% 
de taxa de fertilidade na média. Se chegarmos a 
80%, isso significa R$ 405 milhões em bezerros 
por ano”. Depois ele passou sobre os principais 
problemas, como a falta de cuidados com as va-
cas de primeira cria, que geralmente sofrem mais 
e precisam de mais atenção. O professor também 
apontou estratégias para reverter o caso. “Entre 
elas estão a estação de monta, suplementação, 
creep feeding, estratégia de mamada e IATF (In-
seminação Artificial em Tempo Fixo)”. 

Manejo nutricional foi tema de um dos módulos do programa

Mensalmente, o Comder (Conselho de 
Desenvolvimento Rural de Cascavel) reúne-
-se para discutir os assuntos pertinentes à 
pasta. Comandado pelo engenheiro agrôno-
mo Daniel Galafassi, a entidade tem buscado 
soluções e melhorias para o meio rural de 
Cascavel.

Em um dos encontros, antes do Show Pe-
cuário, realizado no fim de julho, o Conselho 
determinou uma ajuda de R$ 50 mil ao evento 
e ficou acertada a compra de uma van, na faixa 

Comder discute estradas e situação de maquinários

de R$ 150 mil, para a Secretaria de Agricultura de 
Cascavel. A aquisição ajudará no transporte dos 
trabalhadores à zona rural, permitindo um trajeto 
mais eficaz. 

No segundo encontro, feito no fim de agosto, 
as estradas rurais foram um dos principais as-
suntos. Entre os assuntos esteve o trabalho feito 
pela Secretaria na manutenção delas e em possí-
veis convênios para cascalhar ou asfaltar alguns 
trechos. Se tudo certo, todos os distritos da cidade 
serão contemplados.  “Também discutimos outros 

assuntos, como o VBP 2016, estimativa de 
safra do Deral, formigas cortadeiras e a infes-
tação de borrachudos”, disse Daniel. 

Os conselheiros também conversaram 
sobre a situação do maquinário e dos im-
plementos agrícolas público, mas que estão 
sob responsabilidade de associações de 
agricultores nos distritos. “Vamos fazer um 
levantamento para ver o que tá funcionando, 
o que tá parado e o que pode ser útil em 
outro local”. 
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K“Nossa decepção com 
o milho foi tanta que 

no ano que vem vamos 
deixar de plantar no verão 
pela primeira vez em 15 

anos”FERNANDO MIGNOSO
Produtor rural

Cenário torna trigo 
uma boa alternativa

Produtores rurais de algumas regiões do 
Estado têm percebido que plantar trigo vale 
mais a pena do que o milho safrinha. Com o 
preço de comercialização baixo e o custo de 
produção alto, o milho safrinha deu prejuízo 
em muitas fazendas. Já no trigo, apesar de al-
guns problemas climáticos, apresentou bons 
resultados.

Segundo Helio Sebold, gerente técnico da 
Coopavel, o milho safrinha não foi muito bom 
esse ano para os produtores. Nas primeiras 
semanas do mês de maio, o excesso de chuva 
afetou as lavouras do grão, na época em flora-
ção. A doença mancha foliar atacou forte boa 
parte das plantações. “Ali já afetou bastante a 
produtividade. Na safra anterior, os produto-
res colheram de 110 a 120 sacas por hectare. 
Neste ano, a média foi de 80”, explicou.

Outro fator que atrapalhou os resultados 

bra de uns 35%, em uma média geral. 
O produtor rural Fernando Mignoso, de 

Londrina, plantou milho safrinha e trigo. O 
desempenho do cereal foi bem mais vantajo-
so. “No milho empatamos, Já no trigo, vende-
mos a R$ 34 e tivemos 30 sacas por alqueire 
de lucro”, conta. Há 15 anos, ele mantém um 
sistema de produção com soja e milho verão, 
seguidos de trigo, milho safrinha e aveia. 
“Nossa decepção com o milho foi tanta que no 
ano que vem vamos deixar de plantar no ve-
rão pela primeira vez em 15 anos”.  Além dos 
benefícios financeiros, Fernando disse que 
o trigo melhora o solo para a soja e diminui 
os gastos com defensivos e insumos. “Assim 
como todas as lavouras, temos problemas com 
plantas daninhas. Antes da soja, gastaríamos 
uns R$ 250 por alqueire para dessecá-las. No 
entanto, com o trigo elas não avançam tanto e 
esse gasto cai para R$ 50”. 

O produtor Fábio Sugeta tem uma fazenda 
em Congonhinhas. O custo dele por alqueire 
para plantar o milho foi de R$ 4.300. Se ele 
colhesse 250 sacas e comercializar a R$ 17, 
já sairia no prejuízo. Já no trigo, seu custo 
de produção foi de R$ 3.800 e, colhendo 140 
sacas por alqueire, e vender a R$ 38, o lucro 
seria de R$ 1.520 por alqueire. Na hora das 
contas, a diferença prevalece. 

A instabilidade do mercado e os constantes problemas climáticos que afetam o milho estão levando muitos agricultores a adotar o plantio do trigo safrinha

SAFRINHA

foi o atraso do plantio, uma vez que o ciclo 
da soja se alongou. Os preços baixos também 
afetaram o bolso. “Quem não fez a garantia de 
preços perdeu dinheiro. Nós fizemos aqui a 
garantia por até R$ 33 para os nossos coope-
rados”, contou.

Já para o trigo, os resultados foram me-
lhores, exceto para quem o plantou em abril. 
“A chuva prejudicou quem plantou em abril, 
com a colheita de 30 a 40 sacas por hectare. 
Já quem o cultivou em maio teve um desem-
penho maior, com 70 sacas”. A geada também 
colaborou para queda de produtividade e no 
Sudoeste do Paraná, a estiagem danificou al-
gumas lavouras. Helio estima que houve que-

Baixo custo de produção 
comparado ao milho e a melhoria 
do solo para se plantar soja, 
diminuindo gasto com defensivos 
torna o plantio de trigo uma boa 
opção frente ao milho safrinha
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ACONTECE
A Mahindra lança sua nova 

linha de implementos agrícolas. 
Adaptados para os tratores da 
marca, os novos equipamentos 
vão aumentar o portfólio de pro-
dutos voltados para o produtor ru-
ral.  “Vamos oferecer para a rede 
concessionária e para os nossos 
clientes uma solução completa em 
termos de mecanização”, avalia 
o diretor geral de Operações da 
Mahindra, Jak Torretta. 

Em um primeiro momento 
serão disponibilizados três mo-
delos de carregadores frontais 
adaptados aos tratores Mahindra 
de 26, 42 e 80 cv de potência.  Os 
equipamentos possuem sistema 
de acoplamento rápido ao trator, 
facilidade de operação e concha nivelada com o 
solo desde do início do carregamento. Os car-
regadores têm capacidade de concha de 1.200 
quilos para os modelos de tratores com maior 
potência, e de 350 quilos de carga para o modelo 
de 26cv.  

na mão de obra e garantir maior 
segurança ao operador. 

Líder mundial em volume 
de vendas de tratores, a indiana 
Mahindra está presente em mais 
de 100 países nos cinco continen-
tes e conta com mais de 200 mil 
colaboradores em todo o mundo.

O Grupo Mahindra possui 34 
unidades de manufatura espalha-
das pelo globo. Apenas nas quatro 
fábricas da Índia são produzidos 
cerca de 250 mil tratores/ano. No 
total, a gigante indiana já ultra-
passou a marca de 2 milhões de 
tratores vendidos. 

Presente no Brasil desde 
2013, a Mahindra assumiu a pro-
dução e comercialização da fábrica 

de Dois Irmãos (RS) em outubro de 2016. A par-
tir desta unidade são comercializados tratores de 
26 a 95 cv. Em condições de atender à expansão 
do mercado nacional, a fábrica tem capacidade 
produtiva que hoje alcança 1,5 mil tratores por 
ano. 

Três modelos de carregadores frontais são disponibilizados ao produtor rural

Mahindra lança sua linha de implementos agrícolas

Fazu virtual abre 
inscrições para pós
em Ciências Agrárias

Lançada nova edição do Sumário de Touros Senepol
A forte demanda por 

animais eficientes e com 
avaliação genética positi-
va tem levado os progra-
mas de melhoramento a 
ampliar as avaliações de 
características de maior 
impacto econômico, li-
gadas à qualidade de 
carcaça. A nova edição 
do Sumário de Touros 
Senepol-PMGS/Geneplus, lançada no dia 06/10 
pela Associação Brasileira dos Criadores de Bo-
vinos Senepol (ABCB Senepol) em parceria com 
a Embrapa Gado de Corte, exemplifica bem essa 
tendência. As características de Área de Olho de 
Lombo (AOL), Espessura de Gordura Subcutânea 
(EGS) e Peso ao Nascer foram incorporadas ao 
Índice de Qualificação Genética (IQG) da raça 
para ranqueamento dos touros do Sumário. 

Justamente por ser composto por uma série 
de características de grande impacto para a se-
leção animal, o IQG é considerado pelo mercado 
uma informação essencial para a definição dos 
acasalamentos que serão realizados no reba-
nho. Segundo o pesquisador da Embrapa Gado 

de Corte, Gilberto Mene-
zes, houve um aumento 
significativo em toda a 
base de dados utilizada 
para gerar o Sumário de 
Touros 2017. O docu-
mento foi desenvolvido 
a partir de uma base de 
dados com informações 
de progênies nascidas no 
período de 1980 a 2016 

que, depois de submetidas às devidas análises de 
consistência, totalizaram 98.320 animais com 
registros válidos, relacionados às diversas ca-
racterísticas avaliadas. Foram avaliados 1.138 
touros da raça Senepol. 

Os sumários são ferramentas que dão su-
porte ao selecionador nos procedimentos de 
seleção, descarte e acasalamentos necessários, 
para que se possa alcançar o progresso genético 
pretendido. Para o presidente do Conselho Deli-
berativo Técnico (CDT) da ABCB Senepol Júnior 
Fernandes, a raça tem diferenciais fundamentais 
para continuar crescendo e ferramentas de sele-
ção como o Sumário de Touros são importantes 
nesse processo.

Dentro da propriedade, os carregadores 
frontais podem ser utilizados na movimentação 
e carregamento de diversos materiais, acerto de 
carreadores, diques para contenção de água, si-
lagem, enleirador, empilhamento, entre outros. 
Com ele é possível reduzir esforços, economizar 

A Fazu Virtual, escola de educação 
a distância da Fazu (Faculdades Asso-
ciadas de Uberaba), abriu inscrições 
para cursos de pós-graduação em Ci-
ências Agrárias. As especializações 
possuem duração de 1 ano. Os cursos 
a distância contam com apenas dois 
encontros presenciais. Já os cursos 
semipresenciais tem quatro encontros 
presenciais. As aulas práticas são em 
vídeo e interação direta com o profes-
sor. O investimento nos cursos é a par-
tir de R$ 450,00 mensais. O início das 
aulas está confirmado para o dia 23 de 
setembro. Inscrições: fazu.br/ead

“Os contatos dos estudantes da 
Fazu Virtual são feitos diretamente com 
o professor, sem intermédio de tutores 
ou monitores. São transmitidas aulas 
práticas em vídeo, além do material di-
dático interativo e hipermidiático”, afir-
ma a A coordenadora da EAD, Bianca 
Starling.

Indústria gaúcha apresentou plantadeira na Expointer
Com o objetivo de oferecer 

novas tecnologias que atendam 
o agronegócio em suas diferen-
tes etapas, a Produfort, indús-
tria gaúcha especializada na 
mecanização do trabalho rural, 
escolheu a Expointer 2017 para 
apresentar ao público seu novo 
equipamento: a Semeadora 
Múltipla Produfort, plantadeira 
100% nacional de maior auto-
nomia de sua categoria. A Fei-
ra, aconteceu de 26 de agosto 
a 03 de setembro, no Parque 
Estadual de Exposiões Assis 
Brasil, em Esteio/RS.

Conforme destaca o pro-
prietário da Produfort, Erasmo Carlos Battistella, 
desde sua instalação, no município de Colorado/
RS, a indústria vem crescendo e recebendo impor-
tantes investimentos. “Produzimos equipamentos 
diferenciados e sempre buscamos a excelente 
qualidade, que atende pequenos, médios e grandes 
produtores. Nosso foco, até então, era a agropecu-
ária. A Expointer 2017 é um marco histórico para 
a Produfort, pois damos um novo passo com este 
importante lançamento, entrando no fornecimen-
to de máquinas para a área agrícola, começando 
no plantio para pequenos e médios produtores”, 

declarou Battistella. A Semeadora Múltipla Pro-
dufort tem o diferencial de possuir a maior capa-
cidade para sementes e para adubo em relação às 
máquinas já existentes no mercado. Oferece três 
modelos e sistema de engate rápido para transfor-
mação dos kits de inverno e verão, atendendo des-
de grãos finos aos grãos graúdos. A praticidade 
do conjunto para troca conforme a cultura propor-
ciona  facilidade e rapidez ao produtor rural. Outra 
característica da máquina é a caixa em polietileno, 
que oferece grande durabilidade, além de disco tri-
plo e facão de tecnologia exclusiva Produfort.

“Um dos grandes objetivos da 
Produfort sempre foi oferecer no-
vas tecnologias, voltadas ao melhor 
atendimento das necessidades dos 
agricultores. Este é um equipamento 
de excelente qualidade, que ajudará na 
produtividade e resultados no plantio. 
A Semeadora está sendo produzida 
com grande cuidado ponto a ponto 
e, sem dúvidas, é uma das, se não a 
melhor, no seu segmento”, afirmou o 
diretor de vendas da Produfort, André 
Dross.

Existente há mais de quinze anos 
no mercado nacional, a Produfort In-
dústria é uma empresa voltada para a 
produção de equipamentos com tec-

nologias exclusivas, especializados para facilitar o 
dia a dia do trabalhador rural. Em sua linha de 
produtos, estão vagões desensiladores autocar-
regáveis de mistura vertical (Produmixer 6.5 e 
Produmixer 3.0); máquinas desensiladeiras, entre 
elas a Petiça MD 400, que é a mais leve da catego-
ria; vagão desensilador hidráulico; plataforma de 
corte; picador de feno; misturador de cama com-
post barn e, ainda, triturador de cama de aviário.

A Produfort fica no Distrito Industrial de 
Colorado/RS. O telefone é (54) 3334-1449. Mais 
informações em www.produfort.com.br.

Semeadora Múltipla Produfort foi novidade para público da Expointer
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Caiu
na rede, 
é lucro!

Por Pedro de Brito Sarolli

Em março de 2017 a Prefeitura de Cas-
cavel relançou o Programa Municipal de Pis-
cicultura. A intenção da Seagri (Secretaria 
de Agricultura de Cascavel) é aumentar a 
renda dos produtores rurais com a criação 
de tilápia, atividade em ascensão em todo o 
Brasil. Uma atitude simples que garante a 
permanência das famílias no campo, circula 
mais dinheiro na cidade e gera mais recur-
sos ao governo municipal para reinvestir no 
setor. 

Além da prefeitura, o programa é reali-
zado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela 
Emater. Depois de lançado, 150 agriculto-
res cadastraram-se, um terço já estão em 
processo de regularização ambiental para 
construção dos tanques e alguns já soltaram 
o primeiro lote de peixes. Outros 50 estão 
interessados no programa. “Além de auxiliar 
na comercialização, oferecemos cursos que 
vão desde manejo à alimentação, construção 
de açudes e despesca”, explicou o técnico 
agrícola da Seagri (Secretaria Municipal de 
Agricultura de Cascavel), Edson Duarte da 
Silva. Além de Capacitar os produtores, a 
Secretaria oferece descontos nas horas-má-
quina para construção do açude. 

A meta da Seagri é ter, até 2020, no 
mínimo 150 hectares de lâminas d’água al-
tamente produtivas na cidade. Com um bom 
manejo, a média de produção pode chegar a 
45 toneladas por ano por hectare de lâmina 
d’água. Hoje, o produtor tem de lucro R$ 
1,05 por quilo de peixe entregue aos abate-
douros. “Quando todos eles estiveram produ-

PISCICULTURA

Cascavel aposta na tilápia para aumentar renda no 
campo.  Atividade tem investimento baixo e retorno 
bastante atrativo; mais de 150 produtores estão 
iniciando a criação do peixe na cidade

zindo em alta escala, estimamos que possa 
girar no município R$ 27 milhões por ano 
em insumos, ração, equipamentos, probióti-
cos e outros itens necessários para criação. 
Isso fomenta o comércio e também dá mais 
qualidade de vida às famílias rurais”, 
conta Edson. 

O secretário de 
Agricultura de 
C a s c a v e l , 
A g a s s i z 
Linhares 
N e t o , 
l e m b r a 
da pos-
sibilidade 
dos produto-
res aderirem ao SIS-
BI (Sistema Brasileiro de Inspeção 
de Produtos de Origem Animal). Cascavel é 
um dos 16 municípios do Brasil autorizados 
a emitir o certificado, que autoriza a venda 
dos produtos agroindustriais em todo o Bra-
sil. “Já temos dez produtores cadastrados e 
podemos ter muito mais. É uma oportuni-
dade de agregar valor à produção. Além de 
aumentar produção, queremos que nossos 
produtores tenham a sua agroindústria, seja 
com a certificação para vender só aqui na 
cidade ou no Brasil inteiro”. 

O diretor secretário do Sindicato Rural 
de Cascavel, Paulo Vallini, parabenizou os 
produtores que aderiram ao programa. “Nós 
todos acreditamos que é uma ótima oportu-
nidade de incremento de renda e o sindicato 
estará aqui para dar todo apoio, com cursos 
e suporte”.

OPORTUNIDADE
Uma das produtoras que 

aderiu ao programa foi Nereide Tebaldi Dolla, 
que junto com o marido detém uma proprie-
dade rural de 30 alqueires em São João do 

Oeste, distrito de Cascavel. 
“Tínhamos uma área panta-
nosa e decidimos investir na 

criação de tilápia. Cons-
truímos um açude de 

14 mil metros 
q u a d r a d o s 
de lâmina 
d’água. Já 

jogamos o pri-
meiro lote e agora 

vamos torcer para dar 
tudo certo”, conta.

Ela fez o curso e aprendeu 
a lidar com os peixes. A família acre-

dita que será uma complementação de renda 
interessante. “Vamos tentar. Se não der cer-
to, já estamos pensando na possibilidade de 
criar alevinos”, declara. 

Além do consumo crescente da carne de 
pescados em âmbito nacional e no mundo, 
há outras vantagens para optar pelo seg-
mento em âmbito regional, de acordo com 
Aldi Feiden, doutor em ciências ambientais 
e professor do curso de Engenharia da Pesca 
na Unioeste (Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná) de Toledo. “No Oeste do Paraná, 
temos 24 indústrias processadoras, entre 
elas grandes exemplos, como a Copacol e a 
C-vale. Outro ponto importante é o investi-
mento mais barato”, disse.

Aldi se refere ao natural comparativo 

com a implan-
tação de gran-
jas de porco ou 
aviários, bem 
mais caros do 
que a cons-
trução de 
açudes. Hoje 
também há 
acesso à 
assistência 

técnica espe-
cializada na piscicultura, inexistente há 
alguns anos. 

Com a comercialização garantida, o 
produtor também recebe bem pelo 

produto. “Em um hectare, é possí-
vel obter entre R$ 30 mil a R$ 
50 mil por ano. Não há outra 
atividade primária que conceda 

essa remuneração atualmente”, 
garante o professor. 

COMERCIALIZAÇÃO
Sobre a comercialização, há dois bons 

compradores na cidade. Um deles é o Pes-
cados Cascavel, da família Mar-
mentini e o outro, recém 
aberto, é o frigo-
rífico de pe-
queno por-
te Ki-Filé, 
instalado 
no distri-
to de São 
João do Oes-
te. “Com o aumento 
da produção, novos abatedouros po-

dem surgir”, afirma Ed-
son.  Cleones Marmen-
tini é o responsável pelo 
frigorífico. Hoje, são 
abatidos em média de 80 
a 100 toneladas por mês, 
mas 90% disso é oriun-
do de outros municípios 
como Palotina, Maripá, 
Santa Helena entre ou-
tros. Uma nova unidade 
está sendo construída 
pela família, com previsão de conclusão no 

fim de 2018. A estimativa de abate é de 
3 mil toneladas por ano, com objeti-

vo de vendê-los para todo o Bra-
sil, após conseguir o Sisbi. 
Quando pronta, a obra terá 
1050 metros quadrados e 

empregará 70 pessoas. 
“Para nós é ótimo que esse 

peixe esteja aqui. No entanto, es-
peramos que haja todo um suporte da 

prefeitura a esses novos piscicultores. A 

semente foi plantada, a ideia é boa e agora é 
torcer para que exista esse acompanhamento 
principalmente no começo, que é quando o 
pessoal desiste se não der certo”, alerta. 

Cleones, também criador, refere-se a al-
guns “segredos” da atividade, que são apren-
didos com o tempo ou nas perdas, geral-
mente bastante dolorosas. “Para criação de 
tilápia é preciso bom manejo, perseverança 
e profissionalismo. O maior desafio para os 
criadores daqui será o frio, que pode matar 
lotes”.

Outro fato interessante é que uma 
atitude simples do Município reverte-
-se em mais recursos para o governo 
municipal. O estímulo ao aumento de 
produção e a consequente mais pro-
dução e comercialização eleva o VBP 
(Valor Bruto de Produção Agropecu-
ária). 

Com base nesse índice, o Governo 
do Paraná repassa 8% de ICMS (Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços) ao município. Atualmente, 
são repassados R$ 125 milhões por 
ano. “Nossa meta é dobrar o VBP, não 
só com a piscicultura, mas com o estí-
mulo e a criação de outras atividades. 
Imagina o quanto mais poderia ser 
feito com R$ 125 milhões a mais por 
ano?”, vislumbra Agassiz.

Recursos repassados ao município aumentam com mais produção

Ações do programa implementadas pela Prefeitura tem apoio do Sindicato Rural de Cascavel

No frigorífico de Cleones Marmentini são abatidos de 80 a 100 
toneladas por mês, mas apenas 10% são oriundos de Cascavel
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Cadeia de grãos foi 
debatida na Areac

O POD (Programa Oeste em Desenvolvi-
mento), em parceria com a Areac (Associa-
ção Regional dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel) promoveu no dia 4 de agosto, na 
sede da entidade em Cascavel, uma reunião 
da cadeia produtiva de grãos da região Oeste 
do Paraná. Além de pesquisas apresentadas, 
foram discutidos os gargalos do setor. Dire-
tores do Sindicato Rural participaram. 

A coordenadora do curso de Agronomia 
do Centro Universitário Assis Gurgacz, Ana 
Paula Simonetti, apresentou duas pesquisas 
feitas em conjunto com estudantes do curso. 
A primeira delas, feita neste ano, tinha como 
tema a assistência técnica. Foram ouvidos 
70 agricultores, entre pequenos, médios e 
grandes da região. “Queríamos saber a quali-
dade do serviço e a posição do agricultor para 
com o engenheiro agrônomo”, disse. Entre 
as principais conclusões obtidas estiveram 
a satisfação a maioria deles em relação aos 
serviços prestados, a procura mais comum 
por agrônomos das cooperativas e de órgãos 
de extensão rural em vez de profissionais na 
iniciativa privada e também a informação 
de que mais de 80% dos agricultores nunca 
contrataram um profissional desses para ser 
responsável pela sua propriedade. 

Em um segundo momento, Ana apresen-
tou uma pesquisa sobre o Receituário Agro-
nômico, feita no ano passado. O levantamen-
to quis identificar a opinião dos agricultores, 
agrônomos e representantes das empresas 
agroquímicas sobre o assunto. “Dentre as 
principais conclusões que tivemos estão a 
necessidade de simplificá-lo, de que 70% dos 
produtores levam em consideração a opinião 
de um agrônomo antes de se decidirem e que 
90% dos representantes de empresas acre-
ditam que ele deveria permitir a mistura 
de produtos no tanque, o que atualmente é 
proibido”. 

Na reunião também foram formados 

OESTE EM DESENVOLVIMENTO

Reunião na Associação Regional 
dos Engenheiros Agrônomos 
de Cascavel (Areac) discutiu os 
gargalos do setor e apresentou 
pesquisas

O POD busca discutir com a cadeia produtiva os problemas do setor e propor soluções

grupos para debater alguns gargalos da 
produção de grãos no Oeste do Paraná. Os 
principais problemas identificados são: 
degradação do solo; falta de efetividade na 
assistência técnica e na extensão rural; ges-
tão; resistência aos defensivos e proibição 
de mistura de formulações. 

Entre as presenças ilustres do evento, 
estiveram o presidente da FEAPR (Federa-
ção dos Engenheiros Agrônomos do Para-
ná),  Ricardo Antônio Palma e o presidente 
da Apepa (Associação Paranaense de Pla-

nejamento Agropecuário), Daniel Galafassi. 
Para o presidente da Areac, Francisco Justo 
Junior, a discussão é fundamental para au-
mentar a competividade do setor, que é fun-
damental para o funcionamento de todas as 
outras cadeias produtivas, como a do leite, 
carne, frango e suínos. “A união das enti-
dades de classe quer garantir que eles con-
tinuem a produzir, cada vez mais e melhor”. 
Profissionais da Emater, do Sindicato Rural 
de Cascavel e de outras entidades também 
participaram. 
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Novas alternativas 
para cultura de trigo

Organizado em conjunto pela Cooperativa 
Agroindustrial Coopavel e Biotrigo Genética, 
apoiados pela empresa Spraytec, nesta quar-
ta-feira (31), foi promovido dia de campo com 
foco na cultura do trigo. O evento aconteceu 
na localidade de Espigão Azul, em Cascavel/
PR, na propriedade da família Dalgalo, reu-
nindo agricultores, mercado moageiro e me-
lhoramento genético. A região apresenta alto 
potencial para a cultura do trigo por mesclar 
áreas de menor e maior altitude. Em alguns 
locais prevalece o milho segunda safra e em 
outros o trigo, durante o inverno. Segundo o 
gerente Regional Norte da Biotrigo, Fernando 
Michel Wagner, esse foi o primeiro evento da 
empresa em parceria exclusiva com a Coopa-
vel.

A abertura foi realizada pelo gerente de 
Produção de Sementes da cooperativa, Hélio 
Sebold. Para ele, o evento foi uma grande 
oportunidade técnica e comercial para to-
dos os segmentos envolvidos. “Juntamos no 
mesmo objetivo os agricultores, a pesquisa, 
a assistência técnica, a produção de semen-
tes e a indústria. O diferencial do evento foi 
a tecnologia disponibilizada ao público, com 
qualidade de informação e conteúdo”, explica. 
O Projeto de Trigo Coopavel/ Biotrigo trabalha 
com o objetivo de desenvolver um programa 
que atenda a necessidade do agricultor em 
produtividade e lucro, gere produto com qua-
lidade industrial para atender a indústria mo-
ageira e gere resultado positivo para a Coope-
rativa. “Foi um evento diferenciado, superou 
a expectativa, estamos muito satisfeitos”. Em 
seguida, o gerente Moinho de trigo da Coo-
pavel, Roberto Carlos Painelli falou da impor-
tância do momento em que a Biotrigo faz o 
meio de campo entre o interesse do moinho e 
o do agricultor, destacando o diálogo do me-
lhoramento genético e da indústria, sem dei-
xar de atender ao cooperado. “Foi muito boa 
a participação dos três pilares da cadeia do 

DIA DE CAMPO

Coopavel reuniu profissionais 
do mercado moageiro, 
melhoramento genético e 
produtores rurais em Cascavel 
em Dia de Campo sobre o trigo

Dia de campo foi realizado em uma das 17 áreas de pesquisa da Biotrigo Genética do Paraná

trigo: agricultores, área técnica e indústria. 
Além das demonstrações técnicas, os coope-
rados tiveram a oportunidade de conhecer as 
necessidades das matérias primas de qualida-
de que a indústria necessita a fim de atender 
uma fatia maior de mercado”. Para Fernando, 
a tarde foi muito proveitosa. “Mesmo com o 
tempo fechado e frio, podemos fazer um belo 
evento, ouvindo o agricultor e a assistência 
técnica, com todo o apoio da diretoria da Coo-
pavel. O dia de campo é o momento ideal para 
trazermos para a discussão os diferentes inte-
resses dos elos que formam a cadeia tritícola”, 
afirma.

A primeira parte do evento foi voltada 
para o corpo técnico da Coopavel, que reúne 
cerca de 60 agrônomos. Em seguida, foi a vez 
dos cooperados conhecerem mais sobre a cul-
tura do trigo. As estações incluíram assuntos 
que foram desde as cultivares da Biotrigo até 
informações sobre fitopatologia, manejo de 
nitrogênio entre outros temas.  A primeira 
estação tinha como foco as cultivares TBIO já 
lançadas, focando especialmente os dois últi-
mos lançamentos da Biotrigo: TBIO Toruk e 
TBIO Sossego, incluindo os pré-lançamentos, 
filhos de TBIO Toruk, os quais devem chegar 
ao mercado na sequência. O evento também 
contou com uma estação voltada aos trigos 
especiais. Nesta, o destaque ficou por conta 

da cultivar TBIO Noble, a qual possui caracte-
rísticas que despertam o interesse do setor de 
moagem, por possuir característica de trigo 
Melhorador/Branqueador, sendo um coringa 
dentro do moinho. “Pelo fato da cooperativa 
possuir um moinho, temos um alinhamento 
muito grande em trigos de nicho, trigos es-
pecíficos, sendo o TBIO Noble importante 
ferramenta para que o produto possa acessar 
mercados que melhor remuneram”, explica 
Wagner.

Outra estação tinha como foco a fitopato-
logia, abordando doenças, causas, condições e 
o que a Biotrigo está fazendo em nível de me-
lhoramento para facilitar o manejo frente os 
problemas de difícil controle da cultura. Além 
disso, os produtores rurais também puderam 
conhecer mais sobre manejo de Nitrogênio, 
em uma estação específica sobre o assunto, 
entendendo a importância que este nutriente 
tem para as gramíneas, especialmente para a 
cultura do trigo, além de entender o melhor 
posicionamento para a sua região e a reação 
de cada cultivar.

Nesta localidade, a Biotrigo genética pos-
sui uma área de pesquisa, assim como em 
outras 17 localidades do estado do Paraná, 
para que os dados de cada cultivar e linhagens 
estudadas levem em consideração as peculia-
ridades dos diferentes ambientes e anos.

“Erros na elaboração 
da declaração do 

CAR estão obrigando 
agricultores a fazer 

retificação”ROBSON MARTINI
Assessor do Sindicato Rural de Cascavel

Sindicato alerta sobre 
problemas no CAR 

O Sindicato Rural de Cascavel, por meio 
de seu Departamento Fundiário, lembra aos 
proprietários que o prazo para registrarem 
suas propriedades no CAR (Cadastro Am-
biental Rural) e aderirem ao PRA (Programa 
de Regularização Ambiental) vai até 29 de 
dezembro deste ano. Além disso, os que já fi-
zeram precisam rever alguns pontos, uma vez 
que o IAP (Instituto Ambiental do Paraná) tem 
encontrado alguns erros na declaração.  

O CAR é um registro eletrônico obrigató-
rio para todas as propriedades rurais, no qual 
o proprietário ou posseiro informa a situação 
ambiental do seu imóvel, como existência de 
área remanescente de vegetação nativa, de 
área de uso restrito ou protegida. O objetivo 
é criar uma base de dados para orientar as 
políticas ambientais.

Já o PRA é voltado para a recuperação de 
áreas degradadas nas propriedades rurais. O 
produtor que aderir ao programa deve apre-
sentar uma proposta de recuperação da área, 
que será aprovada e fiscalizada pelo órgão 
ambiental local. Durante o período de implan-
tação das ações, o produtor não poderá ser 
punido por infrações ambientais cometidas 
antes de 22 de julho de 2008.

De acordo com Robson Martini, assessor 

vegetação nativa ou sem as APPs (Áreas de 
Preservação Permanente). Dessa forma, o 
documento fica incompleto, obrigando os pro-
dutores a realizar uma retificação”, orientou.

Para identificar o possível erro, o agri-
cultor pode conferir o recibo do documento. 
“Nele está contido tudo o que foi feito. Caso 
não aparecer lá, o produtor precisa procurar 
quem fez o CAR da propriedade e pedir essa 
retificação”, explicou. 

Para quem ainda não fez o CAR, o Sin-
dicato Rural de Cascavel presta esse serviço.  
Para o cadastro, os interessados podem pro-
curar o Sindicato munidos da matrícula do 
imóvel rural, bem como de seus documentos 
pessoais (RG e CPF). Vale lembrar que o prazo 
não será mais prorrogado. 

REGULARIZAÇÃO

Agricultores da região estão 
sendo obrigados a fazer 
retificação na declaração do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Cascavel
BR 277 - KM 599, s/n
(45) 3218-2828

Medianeira
Av. 24 de Outubro, 3120
(45) 3264-4144

Marechal C. Rondon
Av. Maripá, 2127, centro
(45) 3254-3200

Goioerê
Av. Santos Dumont, 602
(44) 3522-7575

Umuarama
Av. Tiradentes, 2080
(44) 3621-0300

Campo Mourão
Av. Miguel L. Pereira, 475
(44) 3523-2525

Cianorte
Av. Goiás, 136, sl. 02
(44) 3637-2100

Palotina
R. 1º de Maio, 1023 - Cj. 2
(44) 3649-5545

Assis Chateaubriand
Rua Dom Pedro II, 477
(44) 3528-8150

Ubiratã
Av. dos Pioneiros, 666
(44) 3543-2299

Toledo
Av. Min. Cirne Lima, 4291
(45) 3252-5500

www.mamaquinas.com.br

do sindicato, alguns profissionais não habi-
litados ou treinados cometeram alguns erros 
na elaboração da declaração do CAR. “Muitos 
foram feitos sem a identificação das áreas de 

O Sindicato Rural de Cascavel possui departamento específico para orientar os produtores rurais
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“Esta é uma grande 
oportunidade da classe 

produtiva, pois possibilita 
caminhos para produzir 

mais e melhor”PAULO ROBERTO ORSO
Presidente do Sindicato Rural de Cascavel

Congresso discute o
futuro da produção

“Um evento que pensa o futuro”. A frase 
dita pelo chefe do Iapar (Instituto Agronômi-
co do Paraná), Florindo Dalberto, marcou a 
solenidade de abertura do I Congresso Bra-
sileiro de Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária e do IV Encontro de Integração 
Lavoura-Pecuária no Sul do Brasil, realizada 
no dia 21 de agosto, no Centro de Convenções 
e Eventos de Cascavel. O evento ocorreu até o 
dia 24 e teve o objetivo do disseminar e pro-
mover o intercâmbio das informações sobre 
os SIPAs (Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária). 

Durante a abertura, o coordenador do 
evento e pesquisador do Iapar de Santa Tereza 
do Oeste, Elir de Oliveira, disse que sustenta-
bilidade não é uma palavra da moda e que o 
Brasil e o mundo precisão produzir compati-
bilizando interesses econômicos, ambientais 
e sociais. O país assumiu o compromisso de 
recuperar 15 milhões de hectares de pasta-
gens degradadas e incrementar 4 milhões de 
hectares de sistemas de integração lavoura-
-pecuária e, o caminho para chegar lá é por 
meio dos SIPAs. “Além de discutir tecnologias 
para produzir mais, gerando mais renda e 
emprego levando em conta as questões am-
bientais. Em oportunidades assim consegui-
mos levar da maneira mais rápida possível 
as informações e inovações aos produtores 
rurais”, disse.

Nilson Cardoso, presidente em exercício 
do Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná), disse que boa parte 
do sucesso da agropecuária paranaense é fru-
to do trabalho dos mais de 80 mil associados 
ao Conselho. Ele também pregou a união do 
setor em prol do desenvolvimento de práticas 
que aumentem a produtividade com susten-
tabilidade. “Precisamos ser ruralistas e am-

SIPAS

I Congresso Brasileiro de 
Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária e IV Encontro de 
Integração Lavoura Pecuária 
reúne pesquisadores em Cascavel 
para debate o futuro da produção 
agropecuária

O Centro de Convenções e Eventos de Cascavel foi palco dos eventos

bientalistas”.
Piotre Laginski, representante do CRMV-

-PR (Conselho Regional de Medicina Veteriná-
ria do Paraná), contou a experiência com ado-
ção de SIPAs na sua propriedade. “Os resulta-
dos foram tão bons que pensamos o porquê de 
não ter feito isso antes”. Ele também elogiou 
os trabalhos dos professores doutores Paulo 
Carvalho e Aníbal de Moraes, palestrantes do 
evento e que segundo ele mereciam receber 
uma medalha pelos serviços prestados ao 
avanço da produção agropecuária brasileira. 

Já o presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel e vice-presidente da Faep (Fede-
ração da Agricultura do Estado do Paraná), 
Paulo Roberto Orso, frisou que o Congresso é 
uma grande oportunidade da classe produtiva, 
pois possibilita caminhos para produzir mais 
e melhor. Reforçando a declaração de Orso, o 
secretário de Agricultura de Cascavel, Agas-
siz Linhares Neto, falou que a agropecuária 
mais tecnificada melhora a vida de todos e, 
com a boa vontade política, pesquisa e disse-
minação das informações, os avanços serão 
cada vez maiores. 

Dalberto elogiou o evento e a quantidade 
de pessoas e instituições envolvidas nele. 
“Estamos à frente do nosso tempo hoje. Es-
tamos para discutir inovação e sustentabili-
dade no nosso setor”, falou. Logo em seguida, 

o diretor da Seab (Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Paraná), Otamir Martins, 
realçou a importância de congressos como 
este, estimulantes e voltados a discutir os ru-
mos da agropecuária. 

Ao todo, 210 trabalhos científicos foram 
expostos e mais de 350 estudantes, produ-
tores, técnicos e pesquisadores oriundos do 
Brasil, do Paraguai, da França e dos Estados 
Unidos estão inscritos. Entre os parceiros do 
evento estão o Governo do Paraná, a Itaipu 
Binacional, a UFPR (Universidade Federal do 
Paraná), a UFRGS (Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul), a Embrapa, a Emater e 
diversas outras. 

No fim do evento, foi decidida a criação 
da Sociedade Brasileira de SIPAs, fundamen-
tal para o desenvolvimento deste novo método 
de produção. 

PRODUÇÃO
Um dos eixos temáticos mais disputados 

do Congresso foi o 2, pois abordava sobre a 
produção animal e vegetal integrada. Na re-
gião subtropical do Brasil, que engloba os es-
tados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 
o sul do Paraná, a principal oportunidade é a 
integração de lavouras de grãos na primavera/
verão (soja, milho, arroz, feijão entre outros) e 
cultivo de pastagens no outono/inverno (aveia 
preta, azevém, ervilhacas entre outros). Já 
nas regiões tropicais em que há predomí-
nio de solos com alto potencial de produção, 
uma oportunidade é a integração da soja com 
pastagens anuais de braquiária. Em regiões 
muito quentes com solos arenosos, em que há 
predomínio de pecuária extensiva, a inserção 
da soja pode ser uma alternativa para a inten-
sificação sustentável.

Quem falou sobre esses e outros assun-

tos foi o engenheiro agrônomo, doutor em 
produção vegetal e pesquisador da Embrapa 
Soja, Alvadi Balbinot. “É necessário aumentar 
a diversificação dos sistemas de produção, 
tanto no aspecto biológico quanto econômico. 
Os principais modelos de integração lavoura-
pecuária que podem ser utilizados no Brasil 
em larga escala”, disse. Para ele, aderir aos 
sistemas integrados é uma grande oportuni-

dade para produzir mais e melhor. “Quando 
planejado e executado adequadamente pode se 
refletir em ganhos econômicos e ambientais, 
importantes para uma agricultura sustentá-
vel”, garante. 

Logo em seguida, o professor Paulo de 
Carvalho, da UFRGS (Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul), deu uma palestra. A 
fala dele partiu da indagação: seria o proces-

 Uma das discussões do Congresso foi 
destinada à discussão do ensino universi-
tário dos SIPAs. Segundo Sebastião Brasil, 
professor da Unicentro (Universidade do 
Centro Oeste do Paraná), a disciplina de 
SIPA nos cursos é fundamental para esti-
mular a integração e quebrar tabus já des-
mistificados pela pesquisa científica, como 
eventual compactação no solo causada por 
bovinos. “Esse conceito busca a ciclagem de 
nutrientes, em uma sinergia entre solo, plan-
ta e planta. Não há mais espaço para produ-
ção compartimentalizada”, apontou.

Para André Brugnano Soares, professor 
da UTFPR, os SIPAs são sistemas multifa-
cetados, o que significa englobar conheci-
mentos de diversas áreas. “Não se ensina 
muito SIPAs nas universidades porque elas 
não adotam multidisciplinaridade. Precisa-
mos pensar nisso, em estimular uma visão 
sistêmica e holística. Isso exige humildade, 
mudança de atitude para existir esse ensi-
no transdisciplinar. Um exemplo bom é esse 
Congresso, que une todos que trabalham e 
estudam isso. Precisamos formar profissio-

nais que saibam trabalhar nisso”, destacou.
Já Adriel Ferreira de Fonseca, diretor 

de pós-graduação na UEPG (Universidade 
Estadual de Ponta Grossa), contou a trans-
formação que está sendo feita nos cursos 
de agronomia e zootecnia na universidade. 
“Identificamos algumas falhas na grade cur-
ricular desses cursos há uns anos e esta-
mos trabalhando para modificá-la, tornando 
os egressos a deter uma visão holística da 
propriedade, exigência para trabalhar com 
SIPAs. No entanto, essas mudanças não 
são rápidas e nós só vamos conseguir medir 
os resultados em 2019”, disse. 

Também debatedor do assunto, o pro-
fessor da Unoeste (Universidade do Oeste 
Paulista), Edemar Moro, defendeu a inser-
ção da matéria SIPA em todos os cursos 
de agrárias. “Nossos alunos precisam usar 
esse período na academia para adquirir a 
maior quantidade de conhecimento possível, 
que nas SIPAs são bastante diversos e com-
plexos. Com uma boa formação, o desem-
penho na implantação desses sistemas, que 
eles vão comandar, será muito mais eficaz”.

Ensino de SIPAs nas universidades

Pesquisador francês falou sobre a importância 
da adoção de SIPAsUm excelente público acompanhou atentamente às palestras
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so de pastejo gerador de propriedades emer-
gentes em SIPAs? Segundo ele, a resposta 
é sim. “Temos várias evidências obtidas nas 
pesquisas que comprovam isso. Entre elas a 
resiliência, a eficiência, autossuficiência e a 
robustez química”, detalhou. A resiliência é 
uma característica que leva em conta como 
o sistema integrado emergente lida com si-
tuações adversas. De acordo com Paulo, ele 
garante uma tranquilidade na parte econômi-
ca, já que evita a dependência ou frustação 
de uma safra, por exemplo.  Na eficiência, o 
professor mostrou que os experimentos com-
provam que se produz mais grãos com menos 
nutrientes no solo. Já a robustez química 
ocorre porque substâncias tóxicas na lavoura 
de grãos, como o alumínio, tornam-se menos 
problemáticas em sistemas emergentes. “O 
componente fica menos tóxico, o seu tipo e 
complexação também mudam”. Quanto à au-
tossuficiência, Paulo de Carvalho disse que 
ela ocorre porque se produz mais com menos 
insumos e também defensivos, como a dimi-
nuição da dependência do glifosato. 

O pesquisador da Embrapa Florestas, 
Vanderley Porfírio da Silva discorreu sobre 
o papel das árvores nos sistemas integra-
dos. Para ele, o produtor interessado, antes 
de plantar, deve planejar e saber o que espe-
ra das árvores. “Não dá para plantar e deci-
dir depois o que fazer. Por exemplo, de que 
adianta querer produzir madeira para vender 
às serrarias e plantar mil exemplares por hec-
tare?”, questionou. Com um projeto adequado, 
as árvores podem ser benéficas ao ambiente 
produtivo. “Além de garantir conforto térmi-
co, bem-estar animal e proteger das intempé-
ries, esse cenário positivo garante um melhor 
desempenho animal e o produtor pode ainda 
vender a madeira”.

CAMINHO PARA ALIMENTAR O MUNDO
O consultor da FAO (Organização das Na-

ções Unidas para Alimentação e Agricultura), 
Carlos Antônio Biasi, também participou do 
congresso. De acordo com ele, os SIPAs são 
um dos caminhos para alimentar a população 
do mundo, pois são sustentáveis e zelam pelo 
meio ambiente. 

A primeira preocupação da FAO, segundo 
Carlos, é com a segurança alimentar da popu-
lação mundial. Para garantir a realização de 
pelo menos três refeições de qualidade para 
todos os habitantes do mundo, é preciso me-
lhorar os meios de produção de alimentos e 
deixá-los cada vez mais ambientalmente cor-
retos e sustentáveis. 

“Nas nossas projeções para 2050, tere-
mos 9 bilhões de pessoas na Terra. Hoje, o 
planeta produz 2,5 bilhões de toneladas de 
comida e, para atender essa grande demanda 
do futuro, precisamos produzir 3 bilhões de 
toneladas. Só nas carnes, por exemplo, temos 
que ampliar em 200 milhões de toneladas por 
ano”, detalhou.

Para dar esse salto produtivo, Carlos afir-
mou que a FAO acredita que investir em SIPAs 
é um dos caminhos a ser seguido. “O fomento 
a integração lavoura-pecuária-floresta é uma 
alternativa interessante para conseguirmos 
suprir as projeções de 2050. Além de aumen-
tar a produção, esses sistemas são benéficos 
ao meio ambiente”. 

Já o pesquisador do INRA (Instituto Na-
cional de Pesquisa Agropecuária da França), 
Gilles Lemaire, tem certeza que as SIPAs são 
o caminho do futuro. Segundo ele, o mundo 
precisa aumentar a diversidade dos sistemas 
de produção para ser capaz de aumentar a 
produtividade e proteger o meio ambiente. “O 
Brasil, por exemplo, adota em sua maioria a 
monocultura, como soja, milho ou cana-de-
açúcar. Os fazendeiros do mundo estão acos-
tumados a só ter uma colheita, a só se dedicar 
a um tipo de trabalho. No entanto, isso causa 
consequências muitas ruins ao ar, ao solo e 

Como aumentar o lucro por hectare 
em até 40%? O administrador e sócio 
da Infield, empresa de consultoria em 
gestão para empresas rurais, Artur 
Falcette, apresentou o case de sucesso 
de uma fazenda do Mato Grosso do Sul, 
que adotou os SIPAs e agora colhe o su-
cesso.  Ele também falou sobre gestão 
de fazendas.  

Na sua palestra Artur frisou a im-
portância da utilização de sistemas in-
tegrados para melhorar a lucratividade 
da fazenda e, para embasar seu racio-
cínio, utilizou conceitos de economia 
aplicada ao agronegócio e apresentou o 
case de sucesso da fazenda Sapéagro. 

A propriedade, de cinco mil hecta-
res, realiza nove atividades, entre elas 
produção vegetal, animal e turismo 
tecnológico rural. “O modelo adotado 
por eles deu muito certo e já vem sen-
do desenvolvidos há dez anos. Eles são 
considerados referência no Estado, até 
mesmo pela Embrapa. Com esse tra-
balho, a margem aumentou em média 
30% ao ano e houve uma significativa 
redução de perdas”, disse.

água. Além disso, a prática não é sustentá-
vel”.

Por isso, a adoção desses sistemas, com 
criação animal e vegetal, é a chave para inte-
ração agroecológica. “Os benefícios são imen-
sos e as pesquisas já comprovam. No Brasil 
existe um grupo bastante ativo de pesquisa-
dores e profissionais que quer desenvolver e 
estimular as SIPAs. Mas, isso não é só para o 
Brasil. Todo os países do mundo precisam ter 
um grupo assim”, disse.

Na França, de acordo com Gilles Lemaire, 
existem alguns produtores rurais praticantes 
desses métodos de produção, porém, a ten-
dência e a predominância é a monocultura, 
ou sistemas simples. “Sistemas mais simples 
são fáceis de lidar e não são tão lucrativos aos 
fazendeiros, e sim muito mais às indústrias 
de insumos, defensivos químicos, de fertili-
zantes. Os fazendeiros têm que colocar na 
cabeça que quanto mais diversificado for seu 
sistema, mais ele vai lucrar”, contou. Para ele, 
mudança e estímulos precisam vir da esfera 
política, uma vez que na científica já não há 
mais dúvidas das vantagens dos SIPAs. 

Fazenda 
aumentou lucro 
de 40% por ha

O professor Paulo de Carvalho, da UFRGS foi um dos grandes destaques do evento

“Os homens têm 
costume de ir ao médico 
somente quando sentem 

dor e daí já pode ser tarde 
demais.”MARCOS ZSCHORNACK

Farmacêutico e bioquímico

Saúde do homem foi 
tema de palestra

O Sindicato Rural de Cascavel, em par-
ceria com o Cascavel Azul, promoveu no 
dia 29 de agosto, no auditório da entidade, 
uma palestra sobre prevenção ao câncer nos 
homens. O farmacêutico e professor Mar-
cos Valério Zschornack proferiu a palestra. 
A iniciativa visou estimular a realização de 
exames médicos frequentes e a adoção de 
hábitos mais saudáveis. 

Em 2012, foi instituído no Estado do 
Paraná que o mês de agosto seria dedicado 
à realização de ações para incentivar a pre-
venção e a promoção da Saúde do Homem 
(Lei n°17.099, de 28 de março de 2012). O 
objetivo principal é motivar uma mudança 
cultural para que homens procurem atendi-
mento médico e verifiquem sua condição de 
saúde com mais frequência, antes que doen-
ças se manifestem de forma mais grave.

O farmacêutico e professor Marcos Valé-
rio Zschornack foi o responsável por trans-
mitir a mensagem de prevenção aos produ-
tores rurais. O profissional formou-se em 
Farmácia com habilitação em Análises Clíni-
cas pela UEL (Universidade Estadual de Lon-
drina) e especializou-se em Biotecnologia na 
Unioeste (Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná). Trabalhou muito tempo em labora-
tórios de análises clínicas. Essa experiência 
permitiu que, aos 45 anos, adquirisse com-
petências e habilidades em Farmacogenética 
e genética molecular aplicadas no diagnósti-
co e medicina de precisão. Em Cascavel foi 
professor da Unioeste e no momento leciona 
no Centro Universitário FAG, nas disciplinas 
de microbiologia, imunologia, bioquímica, 
farmacologia entre outras. É o farmacêutico 
que assina laudos que servem de diagnóstico 
para os médicos, como os que descobrem um 
câncer.  

A fala de Marcos foi separadas em cinco 
grandes grupos para se ter uma boa saúde. 
Os dois primeiros são adotar uma alimenta-

CASCAVEL AZUL

O bioquímico Marcos Valério foi ao 
Sindicato Rural de Cascavel falar 
sobre importância da adoção de 
hábitos saudáveis por parte dos 
homens na prevenção de doenças 

Objetivo da palestra é motivar uma mudança cultural para que os homens cuidem da sua saúde

ção saudável e fazer exercícios. “Uma dieta 
balanceada, aliada à realização de exercícios 
periódicos, fazem toda diferença para nossa 
qualidade de vida”, disse.

Outro ponto destacado por ele foi o perfil 
emocional. Segundo o bioquímico, pessoas 
otimistas vivem mais e têm mais força e fa-
cilidade de vencer adversidades, doenças. Ir 
ao médico também é uma das dicas. “Visitar 
periodicamente cardiologistas, gastroente-
rologistas e urologistas devem fazer parte 
da rotina dos homens. Os homens tem o 
costume de ir somente quando sentem dor 
e daí já pode ser tarde demais. É mais fácil 
prevenir do que curar”. Por fim, ele sugere 
adquirir conhecimentos. A ideia desta dica 
é sempre estar atualizado com as mudanças, 
com novos hábitos saudáveis e sobre novas 
tecnologias e exames que possam melhorar a 
qualidade de vida.

De acordo com Paulo Orso, é muito im-
portante que os produtores procurem mais 
os médicos e façam exames preventivos. 
“Precisamos mudar a cultura de não ir ao 
médico. Precisamos nos prevenir, a exemplo 
de como já fazem as mulheres”. 
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Evento debateu o 
Seguro Rural

O POD (Programa Oeste em Desenvolvi-
mento), juntamente com a Seab (Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná) e 
o Sindicato Rural de Cascavel, promoveu no 
dia 5 de setembro, no auditório do sindicato, o 
evento intitulado “Conhecendo o seguro rural: 
dificuldades e desafios”. Na ocasião, diversas 
autoridades do setor falaram sobre como fun-
ciona esse sistema no Brasil, tiraram dúvidas 
e ouviram sugestões para melhorar. A pro-
gramação, que durou toda a manhã, começou 
com a palestra do consultor Luis Digiovani 
sofre as carências do setor. Ele contou como 
funcionam os processos do seguro rural bra-
sileiro. 

 Em seguida, o chefe do Deral (Departa-
mento de Economia Rural do Paraná) da Seab, 
Francisco Simioni, explicou como funciona o 
PSR/PR (Programa Estadual de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural). O seguro estadual 
abrange 28 culturas diferentes, como trigo, 
milho, maçã e outras e possui um orçamen-
to de R$ 10 milhões por ano e um prêmio 
máximo de R$ 4.800 por CPF por hectare. 
“É um importante complemento à subvenção 
federal. Os agricultores precisam entender a 
importância de mitigar os riscos. Em eventu-
ais perdas, os reflexos são muito grandes na 
economia local e estadual. O seguro também 
deve ser pensado como um fator a mais para 
evitar o endividamento agrícola, que é um 
problema bastante grave e difícil de reverter”, 
falou. Simioni reforçou a necessidade de mais 
produtores aderirem. “Quanto mais participa-
rem, mais barato fica para todo mundo”. 

As seguradoras também tiveram espaço 
para mostrar como funciona seu trabalho, 
novamente com Digiovani. Uma das oportu-
nidades apresentadas por ele foi o seguro de 
renda, que hoje é somente aderido por 25% 
dos produtores rurais. “É uma forma a mais 
de proteger renda e valores financiados, ga-

OESTE EM DESENVOLVIMENTO

“Conhecendo o Seguro Rural: 
dificuldades e desafios” foi 
otema de evento promovido 
pelo Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD) na sede 
do Sindicato Rural de Cascavel

rantindo quedas de preço e também de pro-
dutividade. Ele existe desde 2011 no Paraná, 
mas ainda é pouco utilizado. Os agricultores 
têm que buscar mais informações sobre o que 
já está disponível”, contou. 

Já o coordenador do seguro rural do Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento), Diego Almeida, mostrou como o 
programa de subvenção funciona. Neste ano, 
até agora já foram liberados R$ 180 milhões. 
No entanto, a previsão é que sejam disponi-
bilizados R$ 400 milhões até o fim do ano. 
Atualmente, o limite de subvenção anual é de 
R$ 144 mil. 

O coordenador também apresentou algu-
mas novidades. “Estamos com um mecanismo 
on-line que permite verificar se o Mapa já 
aprovou ou não a proposta. Além disso, um 
grupo de trabalho está analisando uma nova 
forma de financiamento, o qual teria a entrada 
de capital privado na subvenção”, adiantou. 

Por fim, o professor doutor Clyde Fraisse, 
da Universidade da Florida (Estados Unidos) 
deu uma palestra sobre o monitoramento do 
clima para redução dos riscos na agricultura, 
mostrando exemplos de sucesso no Paraguai e 
nos EUA. Ele criou um programa de monito-
ramento para a seguradora Tajy, no Paraguai. 
Esse sistema faz um balanço hídrico comple-
to, com dados sobre transpiração, chuva ex-
cessiva entre outros. “Por que ele é melhor do 
que o controle somente de chuva? Como não 
se pode medir em todos os lugares, se erra 
muito”, disse. Semanalmente são feitos índi-
ces típicos por região e por cenário, como a 
época de plantio, por exemplo. Os produtores 
recebem esses dados por SMS. O professor 
acredita que ele é uma alternativa interessan-
te, porque tem um custo muito baixo e possi-
bilita a inserção dos pequenos produtores no 
seguro. 

“Foi uma oportunidade interessante para 
entender mais sobre o assunto e poder opinar, 
contar dificuldades e dar sugestões”, afirmou 
Paulo Vallini, diretor do sindicato e membro 
do grupo de trabalho Cadeia de Grãos do Oes-
te, do POD, que foi o organizador do evento.

Bom público prestigiou o evento promovido pelo POD em parceria com a Seab

Professor Clyde Fraisse, da Universidade da 
Florida, mostrou nova maneira de seguro
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Jornada Tecnológica 
do Iapar destaca ILP

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), 
polo de Santa Tereza do Oeste, promoveu nos 
dias 30 e 31 de agosto a IV Jornada Tecno-
lógica no Campo de ILP (Integração Lavoura-
-Pecuária). Produtores rurais, engenheiros 
agrônomos, estudantes e pesquisadores par-
ticiparam da iniciativa, que apresentou novas 
opções de cultivo e tecnologia aos homens do 
campo.

Entre os assuntos apresentados estive-
ram manejo e adubação de pastagens de in-
verno; cultivares de aveia e azevém; opções 
de consórcio forrageiro; uso de grãos de aveia 
como suplementação; qualidade física do solo 
em sistemas de integração lavoura-pecuária; 
sobressemeadura de aveia Iapar 61 com gra-
mas tífton e coastcross; tratamento de volu-
moso de baixa qualidade com ureia e a raça 
bovina Purunã.

O coordenador do Iapar de Santa Tereza 
do Oeste, Elir de Oliveira, apresentou os be-
nefícios da ILP (Integração Lavoura-Pecuária) 
na produção de soja, além das vantagens da 
aveia para alimentação animal e o plantio de 
milheto após a soja para combater o vazio for-
rageiro. Nos estudos da entidade, a produtivi-
dade da soja aumentou, nos anos pesquisados, 
7,2%, 7%, 11% e depois os grandiosos 15%. “O 
benefício o ILP para a lavoura subsequente é 
mais do que comprovado. Quase 90% do que o 
gado consome retorna ao solo”, disse.

Já o pesquisador da área de solos do Iapar 
de Londrina, Cezar Araújo Junior, mostrou 
os benefícios da integração para a estrutura 
física do solo. Os processos de degradação 
da terra acontecem quando há erosão hídrica 
acelerada e compactação. Para evitar a ero-
são, a recomendação técnica é manter uma 
cobertura vegetal permanente e controlar o 
conteúdo de água no momento do tráfego de 
máquinas. “A presença do animal melhora a 
ciclagem de nutrientes e melhora a produção 
de forragens. No entanto, o produtor precisa 

quilos de ureia dissolvidos em dez litros de 
água para cada 100 quilos de material, o ex-
tensionista mostrou como a recuperação é 
feita. “Depois, fechamos esse material com 
lona de 25 a 30 dias. Com a hidrólise ge-

EVENTO

as pastagens adequadamente. A degradação 
de pastagem degrada o solo”, alertou.

José Luiz Bortoluzzi, da Emater, mos-
trou como fazer o tratamento de volumo-
so de baixa qualidade com ureia. Com três 

Evento organizado pelo Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar) 
apresentou os benefícios da 
Integração Lavoura-Pecuária 
(ILP) nas propriedades rurais

ra-se amônia, que em contato com a celu-
lose ajuda a desenvolver micro-organismos 
e facilita o trabalho das bactérias do rúmen 
dos bovinos”, orientou. Em outro estande, a 
PGW Sementes apresentou variedades para 
alimentação animal, como azevém, alfafa, 

chicória entre outras.
Já o zootecnista da Emater, Sergio Heim, 

mostrou técnicas de sobressemeadura, com 
implantação de pastagem anual em cima da 
pastagem perene, com aveia e ervilhaca. “Uma 
atitude bastante simples, mas muito eficaz. 

Poucos produtores fazem, mas isso pode ga-
rantir uma forragem de qualidade o ano todo”.

Quem participou do evento também pode 
conhecer a raça bovina Purunã, desenvolvida 
pelo Iapar por 30 anos. Fruto de uma cruza 
entre as raças canchim, angus, charolês e 
caracu, o animal tem como características 
a rusticidade, a precocidade, a qualidade e 
o acabamento de carcaça. “A raça foi criada 
para buscar complementariedade. A pesquisa 
quis aproveitar o que há de melhor em cada 
uma dessas raças, visando a heterose”, in-
formou o pesquisador do Iapar de Londrina, 
Ricardo Cauduro. Além disso, Ricardo desta-
cou a qualidade das fêmeas da raça. “Procu-
ra-se muito o desenvolvimento dos machos, 
mas às vezes as mães são deixadas de lado. 
As vacas purunãs são extremamente férteis 
e precoces. A pesquisa às vezes deixado de 
lado a qualidade das fêmeas, que são a base 
da produção”. 

PARTICIPANTES
O estudante Caio Henrique elogiou o 

evento. “Aprendemos bastante e eu conheci 
um pouco mais sobre a aveia, que é uma boa 
opção”. O produtor José Fernando também 
aprovou. “Quanto mais esses eventos acon-
tecerem, melhor para todos nós. É bom ver 
na prática”.

Evento apresentou novas opções de cultivo e tecnologia aos homens do campo

Animais da raça Purunã, desenvolvidos por 30 anos pelo Iapar, estiveram em exposição

A linha de tratores pesados da Valtra 
agora conta com as máquinas da 
Série T, equipadas com a 
Transmissão Continuamente 
Variável (CVT), exclusividade da 
marca para a faixa de potência de 
195 a 250 cv. Mais robustos e com 
diferencial de transmissão único 
para a categoria, os modelos T195 
(195 cv), T210 (210 cv), T230 (230 
cv) e T250 (250 cv) substituem os 
consagrados tratores da linha BT, 
oferecendo a melhor relação de 
potência, qualidade na operação, 
conforto e tecnologia.

A inovação da Série T CVT contempla o 
melhor conjunto motor X transmissão da categoria. O 
trabalho do motor eletrônico AGCO Power de 6 cilindros, de alto 
torque em baixas rotações, aliado à transmissão CVT, eleva ao 
máximo o rendimento da máquina, eliminando a ocorrência de falhas 
operacionais, trancos ou perdas de torque. 

Shark
EM CASCAVEL: Av. Brasil, 1032 - Jd. Gramado - Fone (45) 2101.3777
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A inauguração da nova fábrica dedicada 
da De Heus, em Toledo reuniu empresários, 
produtores, cooperativas e autoridades da re-
gião, como o prefeit, Lucio de Marchi; o se-
cretário de desenvolvimento econômico, Paulo 
Almeida; e o ex-prefeito Beto Lunitti. Tam-
bém prestigiaram o evento: Koen De Heus, 
CEO global da empresa; e Ton van der Laan, 
membro do Board do Grupo Royal De Heus; 
que vieram da Holanda para o lançamento.

Segundo o diretor-presidente da empre-
sa, Hermanus Wigman, essa nova unidade de 
fabricação é estratégica para o crescimento 
da empresa, porque traz um novo paradigma 
quanto a padrões de qualidade e de segurança 
sanitária em rações pré-iniciais para suínos e 
aves. “Trata-se de uma evolução tecnológica 
para a nutrição animal, pois é uma evolução 
na eficiência nutricional dos sistemas produ-
tivos, uma evolução no perfil de saúde e bem-
-estar dos animais, uma evolução na competi-
tividade de nossos clientes e na rentabilidade 
das cadeias produtivas de aves e suínos”, des-
tacou, no discurso de abertura.

Ele salientou que a fábrica dedicada da De 
Heus implantou uma tecnologia inovadora e 
evolutiva para a produção de rações iniciais, 

De Heus inaugura 
fábrica em Toledo
A unidade da multinacional é 
uma fábrica dedicada – nos 
moldes holandeses – e que 
já produz a linha de Rações 
Premium Romelko, novidade no 
Brasil

NUTRIÇÃO ANIMAL

zindo a nova linha de Rações Premium Romelko 
para leitões, que revoluciona o conceito de ali-
mentação antes e após o desmame, potencia-
lizando a saúde intestinal dos animais e seus 
resultados de crescimento”, detalhou. 

Toledo foi escolhida estrategicamente 
para a nova unidade De Heus, pois é consi-
derada “a capital do agronegócio do Paraná” 
- incentivado pelo solo fértil e plano -, onde 
se concentram cooperativas e outras diversas 
empresas do segmento. O município é um dos 
maiores produtores de grãos do interior do 
estado e possui cerca de um milhão de suínos 
em criação. “Para o município a nova fábrica 
só vem agregar benefícios, como renda, em-
prego, divisas, e ainda vai qualificar a produ-
ção da região”, salientou o prefeito de Toledo, 
Lucio de Marchi. 

Inauguração contou com presença de autoridades e diretoria da empresa multinacional

que está em perfeita sintonia com as cres-
centes demandas do Século 21 por excelên-
cia produtiva, alta qualidade e saudabilidade 
dos alimentos. “Nossa intenção é estimular o 
progresso do campo, ajudando cada produtor 
a tirar o máximo de seu rebanho”, completou 
Koen De Heus, CEO global da empresa.

O diretor-presidente da empresa destacou, 
que houve um investimento de 25 milhões de 
reais – todo ele oriundo de capital próprio. 
“A Unidade Industrial De Heus de Toledo foi 
concebida com um sistema produtivo inédito, 
de alto padrão, com capacidade de até 50 mil 
toneladas/ano de rações iniciais para suínos, 
em dois turnos. Um volume com potencial para 
alimentar 8 milhões e meio de leitões por ano 
– plantel equivalente à produção média de 280 
mil matrizes alojadas. Nela, já estamos produ-

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

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!

www.metropolitanatratores.com.br

Veja as mudanças
na Lei Trabalhista

LEGISLAÇÃO

A nova Lei Trabalhista traz 
mudanças importantes na relação 
entre funcionários e patrões.

Foi aprovada no dia 11 de julho pelo 
Senado Federal e sancionada no dia 13 de 
julho pelo presidente Michel Temer a Re-
forma Trabalhista. A antiga CLT foi criadA 

em 1943 e precisava urgentemente de uma 
renovação, atualização. Confira alguma das 
mudanças e procure o Sindicato Rural de 
Cascavel para mais esclarecimentos: 

Contratação
Antes: Todos os que prestam serviço mediante salário são empregados.
Nova lei: Quem é autônomo não é considerado empregado.

Férias
Antes: As férias de 30 dias podem ser fracionadas em dois períodos
Nova lei: Agora, elas podem ser fracionadas em três períodos.

Jornada
Antes:  A jornada era limitada a oito horas diárias, 44 por semana e 220 por mês. O máximo permitido era de duas 
horas extras por dia. 
Nova lei: Agora o limite é de 12h por dia com 36h de descanso, desde que respeite os limites mensais e semanais. 

Transporte
Antes: O tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa em locais de difícil acesso ou sem linhas de ônibus 
é contado como hora de trabalho.
Nova lei: Agora, o deslocamento não conta mais como trabalho. 

Trabalho por período
Antes: Não era previsto na legislação.
Nova lei: É possível realizar essa modalidade de contratação. Procure o RH do Sindicato Rural de para saber mais. 

Negociações e prazo de validade das normas coletivas
Antes: Convenções e acordos coletivos podem estabelecer condições de trabalho diferentes das previstas na lei. Quanto 
aos acordos, eles só podem ser modificados em caso de novos e até que não seja feito, continua valendo o último. 
Nova lei: Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Desta forma, os sindicatos e empresas 
podem negocias condições de trabalho diferentes das previstas em lei. 
Quanto aos prazos, eles poderão dispor livremente sobre eles e o que for negociado não será incorporado à carteira de 
trabalho. 

Danos morais
Antes: Os juízes estipulavam os valores.
Nova lei: A nova lei impõe limites. 

Terceirização
Antes: Não havia lei que permitisse a terceirização da atividade-fim.
Nova lei: Há que se esperar um tempo e regras para demitir um trabalhador e recontratá-lo como terceirizado. Consulte 
o RH e o setor jurídico do Sindicato Rural de Cascavel. 
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Angus Rio da Paz 
movimenta mercado

Já tradicional no calendário de grandes 
eventos pecuário do Paraná, O 9º Leilão Se-
leção da Fazenda Angus Rio da Paz, realizado 
no dia 2 de setembro, no Parque de Exposi-
ções Celso Garcia Cid, em Cascavel, foi mais 
uma vez um sucesso. 40 touros angus e 30 
matrizes PO foram ofertados aos pecuaristas, 
que participaram em grande número no even-
to. Os touros tiveram 100% de comercializa-
ção. A cada ano, os animais ofertados estão 
melhores, ajudando assim no avanço na raça 
taurina no Paraná e no Brasil. Um dos desta-
ques foi a venda de 50% do touro Ranger Best 
Interest da Rio da Paz por R$ 75 mil. 

Na abertura, Renato Zancanaro, repre-

LEILÃO

A qualidade genética da 
Fazenda Angus Rio da Paz foi 
destaque novamente, com a 
comercialização de matrizes de 
excelência e touros da mais alta 
qualidade, como o Ranger Rio da 
Paz, que teve 50% arrematado 
por R$ 75 mil

sentando toda a família, agradeceu a presen-
ça de todos e garantiu aos compradores que 
os animais comercializados são da mais alta 
qualidade. “São muitos anos de trabalho e 
dedicação para o melhoramento genético da 
raça”, disse. 

O responsável pelo suporte técnico do 
evento foi o médico veterinário Fernando 

Furtado Velloso, da FF Veloso & Dimas Rocha, 
de Porto Alegre. Segundo ele, os grandes di-
ferencias do nono leilão foram a venda de ma-
trizes de excelência, como a Tabata, primeira 
colocada no índice Promebo 2017. “Elas não 
são só matrizes. Elas são mães de excelência 
aprovados pelo sumário da Associação Brasi-
leira de Angus. Elas são mães de touros cam-

“O mercado já 
reconhece a família 

Zancanaro como cabanha 
que identifica seus 

animais e comprova sua 
qualidade com dados”FERNANDO VELLOSO
Médico veterinário

Um público altamente qualificado lotou o recinto de leilões do Parque de Exposições de Cascavel

peões”, explicou. Tabata foi comercializada 
por R$ 30 mil para um criador de São Paulo. 

Outro destaque foi a venda de 50% do 
touro Ranger por R$ 75 mil. Pré-selecionado 
para compor o banco de sêmen da Alta Gene-
tics, o animal é um exemplo vivo do trabalho 
bem feito. “Todos os anos, seis touros de mais 
de 400 criadores do Brasil são selecionados 
para participar do teste Progene, feito pela 
Associação Brasileira de Angus. O Ranger é 
um deles e este é o terceiro ano consecutivo 
que a Angus Rio da Paz participa desta sele-
ta lista”, reforçou Velloso. O sócio da família 
Zancanaro no Ranger é o pecuarista Antônio 
Neto, da fazenda Onça Preta de Pérola, no Pa-
raná. 

COMPRADORES
O pecuarista Ademar Daibrai, de Bela 

Vista da Caroba (PR), participou do evento. 
Criador das raças angus e nelore, ele elogiou 
os exemplares vendidos. “São de excelente 
qualidade. Nós, do sudoeste, já ouvimos falar 
muito bem da Angus Rio da Paz”, contou.

Denilson Seidel é pecuarista e médico 
veterinário. Ele já adquiriu touros para sua 
propriedade e para de clientes e os resultados 
foram ótimos. “Animais muito bons, de gené-
tica de qualidade e com uma produção mara-
vilhosa. Sempre recomendo os touros daqui e 
acredito que hoje eles são um dos melhores 
criadores do Brasil”. 

Para chegar ao reconhecimento na-
cional, a Angus Rio da Paz investe em 
tecnologia e melhoramento genético. 
Três delas são fundamentais para anali-
sarmos os melhores animais: Promebo, 
Clarifide e a Ultrassonografia.  O Pro-
mebo é um programa de melhoramento 
genético, onde, a nível de campo, mede-
-se a pesagem dos animais, as tabula, e 
apresenta os animais com os melhores 
índices. No Clarifide, se coleta o DNA do 
bovino através do pelo da cauda. No la-
boratório são descobertos os marcadores 
moleculares, o que permite classificá-los 
em características relacionadas à produ-
ção, como qualidade da carne, percentual 
de gordura e reprodução. Além dessa, 
outra análise fundamental é a ultras-
sonografia de carcaça no animal vivo. 
Nela, é medido sua musculatura, área 
de lombo e quantidade de gordo.  Essa 
e outras práticas elevaram o patamar e 
trouxeram credibilidade à Angus Rio da 
Paz. “O mercado já reconhece a família 
Zancanaro como cabanha que identifica 
seus animais e comprova sua qualidade 
com dados”, concluiu Velloso. 

Tecnologia

Renato Zancanaro, representando a família, agradeceu a presença de todos os agropecuaristas

Agropecuaristas de diversas regiões do Paraná e do Brasil vieram conferir a alta qualidade genética ofertada pela família Zancanaro
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Show Pecuário 2017 
foi um sucesso

Como objetivo fomentar a pecuária do 
Oeste do Paraná, o Show Pecuário 2017 mo-
vimentou aproximadamente R$ 15 milhões 
em prospecções, comercialização de máqui-
nas e de animais. Nos quatros dias, cerca de 
5 mil pessoas marcaram presença na feira. 

O Show Pecuário 2017 é fruto de uma 
parceria entre o Sindicato Rural de Casca-
vel e da Sociedade Rural do Oeste do Para-
ná. Durante o evento, os visitantes tiveram 
acesso a mais de 20 palestras técnicas sobre 
manejo, nutrição, gestão e mercado nas áre-
as de pecuária de leite e corte, ovinocultura 
e equinocultura. Além disso, os participan-
tes puderam acompanhar julgamentos de 
animais, avaliações fenotípicas e comprar 
exemplares de forma direta ou via leilões, 
realizados todas as noites. O Parque de Ex-
posições também contou com a presença de 
80 expositores, que trouxeram as últimas 
novidades em máquinas e implementos agrí-
colas, serviços, genética entre outros atra-
tivos. 

O Show também comportou três grandes 
encontros paralelos: 2º Encontro Regional 
de Produtoras de Leite e Sucessão na Ativi-
dade Leiteira; 1º Encontro Jovem Agricultor 
Aprendiz e 6º Encontro de Produtoras Ru-
rais. Todos eles envolveram muito aprendi-
zado e diversão. 

Para o presidente do sindicato, Paulo 
Roberto Orso, a avaliação geral é positiva. 
“Além do momento econômico delicado do 
País, os pecuaristas tiverem seus produtos 
desvalorizados após a Operação Carne Fraca, 
a delação da JBS e os embargos. Para piorar, 
muitos criadores perderam partes das pasta-
gens com a geada, que atingiu nossa região 
em cheio nesse ano. Mesmo com um cenário 
adverso, muitos deles participaram do even-
to e investiram. Estamos bastante satisfeitos 

EVENTO

O evento promovido pelo 
Sindicato Rural de Cascavel 
aconteceu de 25 a 28 de julho 
no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid e entrou de vez para 
o calendário agropecuário do 
Paraná

com o resultado final e com a importância do 
nosso evento para o desenvolvimento e in-
centivo à pecuária. Cumprimos nosso papel”, 
avaliou Orso. 

PALESTRAS
Uma das palestras foi dada pelo profes-

sor Rodrigo Almeida, da UFPR, que falou so-
bre o período de transição, mais conhecido 
como periparto, que engloba as três semanas 

antes do parto e as três após. Embora seja 
curto, ele é um momento bastante delicado 
para o animal. 

“Durante essas semanas, é necessário 
que os pecuaristas de leite garantam mais 
conforto, saúde e uma boa nutrição. As 
atitudes mais cuidadosas refletem positiva-
mente na lactação e num retorno reprodutivo 
mais precoce”, explicou Rodrigo. 

Segundo ele, boa parte dos criadores 
dedica toda sua atenção às vacas em lacta-
ção, que são as garantidoras dos recursos 
da propriedade. No entanto, é preciso mudar 
essa postura. “Antes do parto, a estratégia 
recomendada é fornecer às vacas uma dieta 
aniônica, que ajuda a prevenir hipocalce-
mia, desencadeadora de diversas doenças”, 
informou. Após o parto, Rodrigo orientou 
os presentes a garantir a tranquilidade do 
animal, com menos competição nos cochos, 
sombreamento e diminuição do estresse dos 

voura de silagem, que é bem comum. O certo 
é até gastar mais que a lavoura tradicional”, 
declara. 

Com o solo e clima bons, típicos na 
região, o plantio de milho silagem supera 
pastagens em muitos casos, de acordo com 
o professor. “Outro erro comum, que gera 
uma perda no resultado final, é não escolher 
o momento apropriado da colheita. Na nossa 
palestra, vamos ensinar os agricultores a sa-
ber o período adequado”, adianta. 

Além disso, Mikael irá ensinar os se-

Ocorreu no 
Show Pecuário o 1º 
Encontro de Jovem 
Agricultor Aprendiz.  
No evento, carava-
nas do interior de 
Cascavel, de Media-
neira, de Boa Vista 
da Aparecida, Mis-
sal e Toledo partici-
param. Na abertura, 
marcaram presença 
os coordenadores 
pedagógicos do pro-
grama, professores, 
diretores de escolas, mobilizadores, o 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, e o superintendente do Senar-
-PR, Humberto Malucelli.

A principal palestra foi comanda-
da pelo consultor da Faep (Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná), Antô-
nio Leonel Poloni. Uma parte da fala do 
ex-secretário de Agricultura do Paraná e 
ex-prefeito de Barracão foi dedicada às 
perspectivas dos jovens no Brasil. Na 
apresentação, ele mostrou que, com co-
nhecimento, há muitas oportunidades 
para atingir o sucesso profissional ou ter 

acesso a carreiras consagradas. “É uma ques-
tão de se preparar e observar as possibilidades 
ou atrativos regionais. Para se combater a glo-
balização, precisamos apostar na regionaliza-
ção”, disse. Já sobre sucessão, Poloni frisou 
que para garantir a continuidade do trabalho é 
preciso fortalecer a família rural. “Ela é a cha-
ve do processo. Todo filho é herdeiro dos pais, 
mas nem todo herdeiro é sucessor”.

Também foi realizado na feira o 6º En-
contro de Produtoras Rurais. Mais de 600 
agricultoras participaram. Com apresentação 
de teatro, de dança, sorteio de brindes e uma 
palestra sobre vida sexual, feita pela psicólo-

ga Adriana Visoli, 
as produtoras de 
vários municípios 
da região Oeste do 
Paraná tiveram um 
dia bastante diver-
tido. Elas também 
assistiram a pales-
tra da produtora de 
leite Marlene Kaiut, 
de Carambeí (PR), 
que contou como ela 
salvou sua proprie-
dade. 

Outro evento 
paralelo foi o II Encontro Regional de Pro-
dutoras de Leite e Sucessão na Atividade 
Leiteira. Com a presença de criadoras de 
toda a região, o evento contou com pa-
lestras sobre sucessão e sanidade. Com-
posta por 28 municípios, a região conta 
com 100% dos municípios envolvidos 
com a pecuária de leite, com produção 
aproximada de 300 milhões de litros por 
ano, divididos em 12.600 propriedades. 
O ramo conta com o importante papel da 
mulher na condução dos trabalhos do dia 
a adia, bem como na tomada de decisões 
em relação à gestão do negócio.

Eventos paralelos fortaleceram ainda mais a feira

Encontro do Jovem Agricultor aprendiz aconteceu junto com o Show Pecuário

Antonio Chaker El Memari Neto falou 
sobre a importância do controle dos 
números na propriedade pecuária e na 
gestão de pessoas

Autoridades municipais e estaduais prestigiaram a abertura do evento, que teve café da manhã preparado pela Comissão Feminina do Sindicato Rural

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel: “Cumprimos nosso papel”

animais. As vacas devem ficar separadas 
dos demais de 15 a 20 dias. 

O engenheiro agrônomo, doutor em 
zootecnia e professor da Unicentro, Mikael 
Neumann falou sobre a silagem de milho. Ele 
defende que quando executado com os pro-
cedimentos corretos, a silagem é imbatível 
em âmbito regional. “Não temos nenhuma 
forrageira com melhoramento genético que 
produza tanta massa e energia como o mi-
lho silagem. O que não pode é o agricultor 
querer realizar um baixo investimento na la-
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gredos para a confecção desta silagem, 
detalhando etapas do processo como tipos 
de dimensionamento de silos, tempo para 
utilizá-lo, compactação e vedação, higiene 
dos processos, tamanho das partículas, pro-
cessamento de grãos entre outras. Segundo 
ele, o rigor dessas etapas também representa 
economia e desempenho, uma vez que uma 
silagem feita de maneira inadequada faz com 
que os animais eliminem os nutrientes pelas 
fezes, sem absorvê-los.

Já Antonio Chaker El Memari Neto falou 
sobre a importância do controle dos núme-
ros na propriedade pecuária e na gestão de 
pessoas.Em fazendas medianas em nível 
organizacional, há um funcionário para cada 
703 animais. Nas consideradas referências, 
esse número sobe para 1.095. Essa variação 
também ocorre no faturamento. As adminis-
tradas da maneira convencional têm uma lu-
crativa de R$ 249 mil por trabalhador. Já as 
de elite apresentam lucro por colaborador na 
faixa de R$ 409 mil. Antonio tentou refletir 
sobre o porquê dessas diferenças. “Um siste-
ma que funciona bem é o desafio e a recom-
pensa. Um clima agradável e a possibilidade 
de bônus é uma ferramenta essencial para 
ter uma boa equipe”. 

Ele completa: “Essas diferenças também 
ocorrem em decorrência do posicionamento 
do dono, um dono que lidera de fato. Esse 
líder tem que possuir algumas característi-
cas, como visão e dominância, ou seja, ser 
democrático mas ao mesmo tempo autocrá-
tico quando for necessário”, explica. Esse 
“comandante” da propriedade também preci-
sa saber delegar, segundo Antonio. “O dono 
possui soberania, no entanto, o gerente da 
fazenda precisa de autonomia. O proprietário 
define as regras e monta o time. O gerente é 
que joga o jogo. Essas posturas fazem toda a 
diferença”.

O Dia de Mercado da Pecuária de Cor-
te fez parte da programação do Show. Ele 
é parte do Projeto Campo Futuro da CNA. 
Nele são feitos levantamentos dos custos de 
produção regional e, para o Show Pecuário 
2017, eles foram regionalizados para Casca-
vel. Thiago Carvalho, PhD em Administração 
e pesquisador do Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada), abriu 
os trabalhos. A palestra teve como pano de 
fundo o atual momento do mercado pecuário, 
seus desafios e perspectivas, assim como o 
ciclo da produção pecuária. “Hoje o cenário 
é de aumento de produtividade, investimen-
to e pastagens, mas redução de preços. Há 
muitos bois para entregar e poucos locais 
para abater”, disse.  “O atual momento exi-
girá bom discernimento do setor produtivo, 
e quem passará por mais essa turbulência 
serão os pecuaristas-empresários que sou-

O Show Pecuário 2017 teve como uma 
das atrações um dos três melhores carnei-
ros do Brasil. Da raça Santa Inês, o animal 
denominado “665 GUARANI” foi o grande 
campeão geral do julgamento de ovinos que 
ocorreu durante a feira.

 O carneiro perten-
ce à Cabanha Sartor, de 
Pranchita, sudoeste do 
Paraná. Com três 
anos de idade, o 
ovino é consi-
derado, pela 
a s so c i a ç ã o 
de criado-
res da raça, 
um exemplar 
praticamente 
perfeito e está 
entre os três 
melhores exem-
plares do Brasil. 
Campeão de diversos 
torneios pelo Paraná, como 
em Londrina, Maringá, Campo Mou-
rão e agora em Cascavel, ele enche o dono 
de orgulho. Com tantos títulos, o bicho está 
avaliado entre R$ 100 mil e R$ 150 mil. 
Para se ter uma ideia, um semelhante custa 
de R$ 8 mil a R$ 10 mil. 

“Os juízes consideram ele um macho 
perfeito. Eles levam em conta as caracte-
rísticas da raça, aprumo, cabeça, linha de 

dorso e costela, acabamento de carcaça 
entre outras. Esse carneiro também é bem 
maior e mais pesado que os machos da raça 
dele, que pesam geralmente 90 quilos. Já 
esse tem 150”, explicou o criador Ronimar 
Sartor. 

 O presidente da Aco-
cop (Associação dos 

Criadores de Ovinos 
e Caprinos do Oes-

te do Paraná), 
Adelar José de 
Araújo, disse 
que além do 
grande cam-
peão, diver-
sos animais 
de qualidade 
excelente fo-

ram trazidos 
por seus donos 

à feira. Mais de 
120 ovinos estiveram 

presentes, e muitos deles 
foram comercializados. A previ-

são que para a próxima edição do evento 
venham 250 animais. “Sempre fizemos os 
julgamentos, mas tínhamos parado. Agora 
voltamos com força total. Além de estarmos 
com ótimos criadores e animais, tivemos 
apoio muito grande da organização e dos 
estagiários, que foram fundamentais para 
dar tudo certo”, declarou. 

berem administrar e atualizar bem os fatores 
de produção. O pecuarista precisa começar a 
entender os ciclos da pecuária”, disse.

Logo em seguida foi a vez de Flavio Du-
tra de Resende, pesquisador da Apta (Agên-
cia Paulista de Tecnologia dos Agronegócios) 
Colina, falar. Para ele, a recria o principal 
gargalo na pecuária de corte, levando em 
conta que a média de abate do Brasil é aci-
ma de três anos. “No Paraná é uma realida-
de diferente, mas ainda é possível avançar 
em termos nutricionais nos animais. São 
várias alternativas para utilizar no sistema 
de produção. No passado a pecuária era uma 
reserva de capital, dinheiro estabilizado no 
pasto. Com a queda da margem na pecuária, 
falamos que estamos numa época de produ-
ção, rapidez e eficiência”.

A principal dica dada por Flavio é a de 
que o animal não pode receber um decrésci-
mo de qualidade na alimentação que está re-
cebendo. “Por exemplo: geada secou a maio-
ria das reservas de forragens que existiam 

na fazenda. O pecuarista precisa ter uma 
alternativa para resolver esse problema. Se 
ele deixar o gado nessa condição, tudo aquilo 
que ele ganhou no passado se perde rapida-
mente”, refletiu. 

Cesar de Castro Alves, analista de mer-
cado da MB Agro, de São Paulo, apresentou 
a visão do setor sobre a pecuária. Segundo 
ele, a mensagem é boa, apesar de um ano 
difícil para o setor. “Um exemplo concreto é a 
recuperação de curto prazo que os contratos 
futuros do boi tiveram e isso está ajudando 
bastante a dar uma clareada nas perspecti-
vas. A reposição também está muito inte-
ressante. Para os produtores interessados, o 
momento é excepcional”.

Uma das grandes preocupações é como 
estará o ritmo de abates no segundo semes-
tre, com implicações muito diferentes em 
termos regionais. “Onde há uma concentra-
ção do grupo JBS, há um problema maior, o 
que não é o caso daqui. Por eles serem uma 
empresa líder, o ritmo será ditado pela JBS”.

Um carneiro de R$ 150 mil

Jorge Samek recebeu 
homenagem da Areac

O engenheiro agrônomo e ex-presidente da 
Itaipu Binacional, Jorge Miguel Samek, parti-
cipou na noite do dia 23 de agosto do Bate-Papo 
Agronômico, iniciativa da Areac (Associação 
Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cas-
cavel). Na oportunidade, fez uma projeção de 
como a agricultura precisa estar organizada 
para atender a demanda mundial de alimentos 
para os próximos anos. Samek fez uma crono-
logia do crescimento populacional no mundo, 

BATE-PAPO AGRONÔMICO

A Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel (Areac) convidou o ex-
presidente de Itaipu para falar 
sobre o futuro da agricultura

Os associados da Areac receberam o ex-presidente da Itaipu Binacional em mais uma edição do Bate-Papo Agronômico

informando que em 1800, o mundo chegou ao 
seu primeiro bilhão. A marca dos dois bilhões 
de habitantes foi atingida em 1930 e em 1960, 
a população já era de três bilhões de habitan-
tes. “Em 2050 vamos chegar a nove bilhões de 
pessoas no mundo. Estamos preparados para 
atender essa demanda?”, questionou Samek. 
“Vamos precisar de 60% a mais de alimentos 
em função do aumento de renda e do processo 
de expansão da urbanização”, salientou. “Só 
conseguiremos alcançar esse objetivo com a 
adoção de novas tecnologias no campo”.

Samek citou ainda o impacto negativo ge-
rado pela Operação Carne Fraca. “Caiu como 
uma bomba no Brasil e atingiu de forma ge-
neralizada todos os segmentos quem atuam na 
bovinocultura de corte”. Segundo ele, é mais ri-
goroso entrar em um frigorífico do que na UTI 

de um hospital, tamanha cautela dos frigorífi-
cos com a sanidade. “E da noite para o dia, uma 
inconsequência quase jogou pela janela uma 
imagem construída há anos de muito trabalho 
e esforço”.

O ex-presidente da Itaipu destacou ainda 
a evolução do setor cooperativista. “O oeste do 
Paraná não pode perder a marca de ser referên-
cia e vanguarda na agricultura”. O engenheiro 
agrônomo tem papel preponderante no proces-
so de evolução das tecnologias de campo, na 
visão de Samek. “Não sei o caminho da felici-
dade, mas o atalho passa pelo engenheiro agrô-
nomo”, finalizou. Logo depois, o presidente da 
Areac, engenheiro agrônomo Francisco Justo 
Júnior, entregou uma homenagem a Samek em 
reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em 
prol da agricultura e da sustentabilidade.
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Fazenda Arataca é 
local de dia de campo

No dia 21 de agosto foi realizado, na 
Fazenda Arataca, em Catanduvas, um dia 
de campo do programa Pisacoop (Produção 
Integrada de Sistemas Agropecuários em 
Cooperativismo e Associativismo Rural). A 
propriedade é uma das assistidas pela empre-
sa de assistência técnica SIA (Serviço de In-
teligência em Agronegócios), contratada pelo 
Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento) para implantar os novos sis-
temas de produção na região. Os avanços e as 
mudanças foram apresentadas durante à tarde 
para mais de 200 participantes. 

Na estação um, o médico veterinário e 
proprietário da Fazenda Arataca, Piotre La-
ginski. Ele fez um histórico da propriedade, 
adepta do sistema de integração lavoura-pe-
cuária, que possui 622 hectares, sendo 457 
de lavoura. O restante, abraça um rebanho 
de animais da raça Canchim. Os resultados 
preliminares são: taxa de prenhez de 89%; 
desmama de machos em 260 quilos e fêmeas 
em 240; rendimento de carcaça nos machos 
de 59% e produtividade da soja de 74 sacos 
por hectare. “Antes tínhamos 265 matrizes e 
agora, na mesma área de pastagem, chegamos 
a 600. Podemos falar que nesses dois anos e 
meio mudamos muito o que fazíamos”, infor-
mou. Entre algumas práticas que mudaram foi 
tirar o gado 30 dias antes de secar a aveia, 
fazer adubação para o milho anterior à planta. 
“Mudança de sentido e posicionamento para 
melhor, como na lavoura, onde aumentamos 
nossa produtividade. Estamos muito conten-
tes”. 

Na estação dois, o técnico da SIA Ar-
mindo Barth Neto falou sobre o planejamento 
forrageiro da fazenda. Ele mostrou como foi 
feita a organização da propriedade de maneira 
com que consiga atender todo o rebanho de 
acordo com suas exigências. “É comum alguns 
produtores tratarem um rebanho de cria com 

INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA

A propriedade é uma escolhidas 
pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) para implantar os novos 
sistemas de produção na região 
Oeste

o mesmo pasto e manejo com os outros”, de-
talhou.

Para que não faltasse pasto, todos os 
plantios foram escalonados e pensados pelos 
técnicos da SIA. “Outro ponto interessante 
que conseguimos foi fechar os vazios forra-
geiros de outono, semeando por exemplo o 
milheto na safrinha ou logo depois que sai o 
milho para silagem. Também colocamos algu-
mas áreas de capim sudão. Ambas crescem 
bem nessa época, que não é tão boa para as 
plantas tropicais. Tivemos resultados muito 
bons, com animais desmamados a 260 quilos 
machos. Nossa meta é chegar a 300 quilos”. 

Na estação três, Jean Mezzalira, técnico 
da SIA, explicou sobre o pastoreio rotatínuo 
e sobre o manejo de pastos dentro da pro-
priedade. “Ele é um novo método, elaborado 
pelo professor Paulo Carvalho da UFRGS, que 
defende que toda a recomendação de manejo 

Em 2,5 anos, o número de matrizes na propriedade aumentou de 265 para 600

se dá pelo animal, via comportamento dele. 
Não mais pelo pasto. É um método de mane-
jo de animais que garante alto desempenho e 
altíssima produção”, disse. Devido à seca, foi 
necessário realizar todo o um rearranjo dos 
lotes na propriedade, cuja estratégia também 
foi explanada por Jean. “Ficamos quase 60 
dias sem chuva e estamos agora nas condi-
ções perfeitas”. 

Segundo ele, o pastoreio rotatínuo é a 
chave do planejamento porque se ela for bem 
manejada, ela produz bem. Excesso de ani-
mais, seca e a “rapa” dos pastos são erros 
que devem ser evitados. O último estande foi 
o confinamento da fazenda, onde os animais 
são terminados e enviados ao frigorífico Pa-
drão Beef. Os animais chegam em média com 
260 quilos, saem com 530 (objetivo é 550) e 
o GPD (Ganho de Peso Diário) é de 1,3 quilos, 
mas a meta é 1,5 quilos. 

Mais de 200 participantes assistiram às apresentações

Cascavel é vice-líder 
nos índices do VBP

Segundo levantamento realizado pelo 
Deral (Departamento de Economia Rural) da 
Seab (Secretaria de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento), em 2016 o VBP (Valor 
Bruto da Produção Rural) do Paraná foi de 
R$ 88,83 bilhões. Este valor representa um 
crescimento real de 1,7% ante 2015. Núcleos 
de Toledo e Cascavel permanecem como des-
taque no Estado. 

De acordo com a análise do Deral, o ano 
de 2016 começou bem, com expectativas de 
um novo recorde na safra, porém excesso 
de chuvas entre janeiro a março, altas tem-
peratura em abril, bem como a incidência 
de geadas em junho; ou seja, ocorreu uma 
sucessão climática negativa que reduziu a 
produção.

“Entretanto, ainda pode-se considerar 
uma boa safra, uma vez que o Paraná colheu 
35 milhões de toneladas de grãos. A quebra 
de produção contribuiu para o aumento dos 
preços médios recebidos pelos produtores, 
outros fatores que elevaram as cotações fo-
ram: O câmbio que se manteve valorizado, a 
comercialização que foi mais intensa que em 
anos anteriores, bem como o maior volume 
de exportações”, diz o documento.

O Núcleo Regional de Toledo é o maior 
em números novamente. Ao todo, os muni-
cípios que o compõe registraram a produção 
de R$ 10.026.999.185, um crescimento de 
2,9% em relação à 2015. Só o município de 
Toledo colaborou com R$ 2,184 bilhões, com 
números como R$ 622 milhões em suínos de 
abate; R$ 406 milhões em frango de corte; 
R$ 152 milhões de suínos para reprodução; 
R$ 265 milhões em soja entre outros. 

O Núcleo Regional de Cascavel foi o se-
gundo novamente, com produção conjunta de 
R$ 9.383.505.555, registrando um cresci-
mento de 2,6% em comparação com 2015. O 
município de Cascavel somou o montante de 

PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Ao todo, os municípios que 
compõem o Volume Bruto 
Pecuário (VBP) somam R$ 10 
bilhões. Toledo contribui com 
2,18 bilhões e Cascavel com R$ 
1,69 bilhões

R$ 1,693 bilhão e apresentou números como 
R$ 422 milhões em soja; R$ 257 milhões em 
frangos de corte; R$ 121 milhões em ovos fe-
cundados; R$ 131 milhões em leite; R$ 52,5 
milhões em suínos para abate entre outros.

SAFRA
A soja será o carro-chefe mais uma vez 

nos municípios do Núcleo Regional de Casca-
vel na safra 2017/2018. De 557.470 hectares 
cultivados no ano anterior, a previsão para 
agora é de 561.500 hectares. No entanto, a 
produtividade deve cair. No período anterior, 
a média foi de 3.932 quilos por hectare, con-
tra 3.800 previstos para este ano. 

Por conta do preço baixo, o milho 1ª 

safra apresenta queda de área na região. 
Na safra 2016/2017, foram plantados 17 mil 
hectares. Agora, os agricultores diminuirão 
para 14 mil hectares. Uma queda de 21%. 

Já o milho segunda safra, com 376.285 
hectares plantados, teve uma produtividade 
ruim, com média de 5.450 quilos por hec-
tare. Na região de Londrina, por exemplo, 
foram colhidos em média 6 mil quilos. 

O trigo ainda está sendo colhido, mas as 
expectativas são baixas. O Deral de Cascavel 
estima que haverá 20% de quebra por conta 
da geada, que também afetou pastagens na 
região, dificultando a já difícil atividade de 
pecuária de leite. 

A suinocultura continua sendo a principal atividade pecuária de Toledo, com R$ 622 milhões
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Manejar e preservar a estrutura do 
solo em Sipas (Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária) ou ILPF (Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta) é de 
fundamental importância para a obtenção 
de altas produtividades, sustentabilidade 
na atividade e preservação dos recursos 
naturais. Entretanto, o uso intensivo da 
mecanização em áreas aptas às opera-
ções mecanizadas como a região Oeste do 
Paraná, tem prejudicado a qualidade física 
dos solos. Com isso, a compactação tem 
sido identificada como um dos principais 
processos físicos de degradação do solo. 

Em áreas de relevo suave e suave 
ondulados da região oeste predominam 
solos com propriedades físico-hídricas e 
mecânicas adequadas à trafegabilidade de 
máquinas, tais como boa transmissão de 
água e capacidade de drenagem interna, 
alta porosidade total, estrutura morfoló-
gica micro-granular muito pequena (< 1 
mm de diâmetro) e consistência (facilida-
de relativa com que o solo pode deformar 
ou resistência a ruptura) friáveis e muito 
friáveis. Em condições naturais esses so-
los são resistentes à erosão hídrica ace-
lerada, no entanto, o uso inadequado com 
aplicações de pressões superiores à ca-
pacidade de suporte de carga promove de-
formação da estrutura alterando a relação 
entre partículas sólidas e o espaço poroso 
reduzindo a capacidade de infiltração e 
transmissão de água no perfil do solo.

A deformação da estrutura do solo 
promove redução da taxa de infiltração 
o que aumenta o risco de escorrimento 
superficial e potencial de transporte de 
partículas sólidas, matéria orgânica e nu-
trientes.

Os impactos da adoção de SIPAs ou 
ILPF nas propriedades físico-hídricas 
e mecânicas do solo ocorrem quando as 
pressões exercidas pelo casco do animal 
ou pelos rodados das máquinas e os ór-
gãos ativos dos equipamentos excedem a 
capacidade de suporte de carga do solo 

Artigo CEZAR FRANCISCO ARAÚJO JÚNIOR

Manejo da compactação do solo em sistemas 
integrados de produção agropecuária (SIPAs)

quantificada por indicadores de resistên-
cia mecânica em um determinado conteú-
do de água no solo.

 A magnitude das pressões exercidas 
pelo pisoteio animal na superfície do solo 
pode ser semelhante à exercida por um 
trator de 140 cv de potência no motor. 
Entretanto, esse efeito fica restrito ape-
nas na superfície em virtude da pequena 
área de contato do casco do animal com 
o solo. Por outro lado, com o aumento da 
potência e do tamanho das máquinas para 
ganhar em rendimento operacional, a in-
dústria aumenta a largura dos rodados ou 
utiliza duplos-rodados.

O QUE É A COMPACTAÇÃO DO SOLO?
A compactação é o mais importante 

tipo de deformação da estrutura do solo. 
É uma deformação volumétrica, a qual 
promove alterações nas propriedades fí-
sicas e mecânicas do solo, modificando a 
relação ar-água do solo devido ao manejo 
inadequado. Quando a redução de volume 
se dá por expulsão de água dos poros do 
solo, este fenômeno passa a se chamar 

adensamento. Em ambos os casos, esta 
redução é devida ao manejo inadequado 
do solo e está relacionada com o aumen-
to da intensidade do tráfego de máquinas 
agrícolas, ação dos rodados e da das so-
leiras dos implementos que ocasionam al-
gumas alterações físicas e mecânicas no 
solo, que podem ser observadas no solo 
bem como nas plantas. 

Dentre os sintomas observados nos 
solos compactados podem-se destacar: 
aumento da resistência mecânica e ener-
gia necessária para o preparo, redução da 
aeração, da drenagem interna e a redistri-
buição da água, aumento do escorrimento 
superficial e o risco de erosão, presença 
de crostas, aparecimento de trincas nos 
sulcos de rodagem do trator, zonas endu-
recidas abaixo da superfície do solo, pre-
sença de resíduos vegetais parcialmente 
decompostos muitos meses após sua in-
corporação e empoçamento de água. 

Nas plantas os sintomas são: dimi-
nuição no tamanho, presença de folhas 
com coloração não característica, sistema 
radicular superficial, raízes mal formadas 
e horizontais. 

CAUSAS DA COMPACTAÇÃO DO SOLO
Um dos fatores que contribui para 

agravar os efeitos compactação do solo 
sobre a estrutura é o tráfego de máqui-
nas e equipamentos em condições inade-
quadas de umidade do solo, ou seja, em 
conteúdos de água no solo próximos a 
umidade crítica que induzem a máxima 
susceptibilidade ou deformação da es-
trutura do solo. Nesse contexto, definir a 
umidade do solo adequada às operações 
de semeadura, pulverização e colheita 
e o conhecimento das características e 
propriedades dos rodados das máquinas 
agrícolas tornam-se essenciais para o 
manejo integrado e conservação do solo 
e da água.

O conteúdo de água no momento da 
semeadura é um dos aspectos críticos 

César Francisco Araújo Júnior é PHD em solos, 
pesquisador e professor do IAPAR de Londrina

ao manejo integrado do solo e da água 
e determina um maior ou menor grau de 
compactação e movimentação do solo na 
linha da semeadura. A cobertura insufi-
ciente na linha da semeadura proporciona 
o impacto das gotas de chuva, que dimi-
nuem os agregados em partículas meno-
res, sendo mais sensível a arrastre pela 
enxurrada. Além disso, favorece uma 
maior emergência de plantas invasoras na 
linha da cultura exigindo cada vez mais o 
uso de insumos.

Associados a condições inadequadas 
do solo ao tráfego de máquinas, na bus-
ca por rendimento operacional, máquina 
cada vez maiores e mais potentes tem 
sido utilizadas, o que também é danoso. 

 
PROPRIEDADES FÍSICAS DO SOLO

O conteúdo de água no solo no mo-
mento do tráfego de máquinas é a pro-
priedade física mais importante para o 
manejo da compactação, pois controla 
a consistência do solo, governa a quan-
tidade de deformação que ocorre no solo 
quando submetido a tensões externas e 
age como um lubrificante e ligante entre 
as partículas sólidas do solo. 

Estudos realizados em diferentes re-
giões do Estado do Paraná têm demons-
trado que as camadas com máxima re-
sistência mecânica e elevados graus de 
compactação superiores a 85 % da densi-
dade máxima obtida em laboratório loca-
lizam-se entre 5–27 cm de profundidade. 
O diagnóstico do estado de compactação 
do solo pode ser realizado em campo com 
auxílio de penetrógrafos para quantificar 
a resistência mecânica do solo.

A degradação da estrutura do solo 
em profundidades maiores do que 10 cm 
dificulta a ação do sistema radicular das 
plantas ou das hastes sulcadoras das 
semeadoras, hastes dos escarificadores 
podem dificultar a remoção da camada 
de alta resistência mecânica formada em 
sub-superfície induzida pelo tráfego de 
máquinas e revolvimento mínimo do solo 
em sistemas conservacionistas de produ-
ção.

A curva de retenção de água pelo solo 
(Figura 4) é um dos atributos físicos do 
solo utilizados para avaliar as alterações 
estruturais proporcionadas pelo uso e 
manejo do solo. Dependendo do manejo 
do solo empregado é possível aumentar a 
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capacidade de retenção de água pelo solo 
e o conteúdo de água disponível a cultur. 

COMO MINIMIZAR OS IMPACTOS?
Estratégias tem sido propostas para 

minimizar os efeitos do tráfego de má-
quinas sobre a estrutura do solo. Dentre 
essas estratégias, o tráfego agrícola con-
trolado, o monitoramento do conteúdo de 
água no momento do tráfego de máquinas 
e o uso de pneus de baixa pressão e alta 
flutuação podem limitar a incidência e ou 
a severidade da compactação. Além disso, 
utilizar equipamentos mais leves, aumen-
tar a área de contato pneu-solo e reduzir 
a pressão de inflação dos pneus podem 
ser estratégias utilizadas sem grande dis-
pêndio financeiro aos produtores.

 
INTERVENÇÃO MECÂNICA: 

SUBSOLADOR E ESCARIFICADOR
Entretanto quando a compactação já 

ocorreu, algumas recomendações podem 
ser feitas para tentar amenizar os seus 
efeitos danosos. Neste contexto, a sub-
solagem é uma operação recomendada 
para promover a desagregação de cama-
das compactadas sem causar inversão 
das camadas de solo visando facilitar a 
penetração das raízes das culturas e da 
água para as camadas mais profundas do 
solo e reduzindo a resistência mecânica 
do solo causada pela compactação. Esta 
operação deve ser realizada após a prévia 
identificação da profundidade na qual a 
compactação ocorre, visto que esta ope-
ração é de alto custo e de alta demanda 
de energia.

Em estudos realizados pelos pesqui-
sadores da Área de Solos do Instituto 
Agronômico do Paraná observou-se que a 
compactação do solo, ocorre em geral na 
profundidade de 0–30 cm. 

Para uma melhor movimentação do 
solo, e uma maior eficiência equipa-
mento, Balastreire, (1990) sugere que o 
espaçamento entre as hastes deve apro-
ximadamente 1,3–1,5 a profundidade 
de operação, ou seja, a profundidade de 
ocorrência da compactação. Em adição a 
isto, a subsolagem deve ser realizada na 
ausência de plantas daninhas ou restos 
de cultura, pois estas condições promo-
vem um aumento da capacidade opera-
cional do equipamento, proporcionando 
economia, menor deslizamento de rodas e 

menor requerimento de energia por hecta-
re (Salvador & Benez, 1994). Entretanto, 
a utilização destes equipamentos deve ser 
acompanhada de monitoramento da umi-
dade do solo, pois quando um subsolador 
opera em solo úmido, em vez desenvolver 
superfícies de fratura por cisalhamento, 
o solo flui ao redor do subsolador e per-
manece essencialmente uma massa con-
tínua, com apenas um plano de clivagem 
por onde o subsolador passou o que pode 
provocar efeito prejudicial pelo espelha-
mento das paredes do solo por onde pas-
sou o equipamento. 

Apesar da intervenção mecânica por 
meio de subsoladores e escarificadores 
serem os métodos mais difundidos para 
minimizar os efeitos nocivos da com-
pactação do solo, eles não são os mais 
adequados em virtude da quebra da re-
sistência mecânica do solo o que reduz 
a capacidade de suporte de carga do solo 
e consequentemente favorece a recompac-
tação. Além dos efeitos mecânicos, como 
a ação desses equipamentos promove a 
alteração das relações água-ar-sólidos do 
solo, a capacidade de retenção de água e 

disponibilidade de água para as plantas é 
reduzida. 

Estudos realizados pelo Iapar em sis-
temas conservacionistas de produção tem 
demonstrado que a correção do solo por 
meio de calcário dolomítico e o uso de 
gesso agrícola pode minimizar os  efeitos 
nocivos da compactação do solo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A compactação do solo tem sido 

apontada como um dos principais proces-
sos físicos de degradação da terra em vir-
tude da redução do volume de ar no solo e 
alteração do sistema poroso que contribui 
para reduzir a infiltração e transmissão 
de água no perfil, disponibilidade de água 
às plantas o que potencializa maior es-
corrimento superficial e a erosão hídrica 
acelerada.

O pisoteio animal possui algum im-
pacto nas propriedades físicas do solo 
apenas na superfície. Às vezes o produtor 
tem receio em adotar os SIPAs ou ILPF 
alegando o impacto disso. No entanto, o 
tráfego de máquinas em conteúdo de água 
no solo inadequado é a principal forma de 
deformação da estrutura e o que compro-
mete os fluxos de água e gases no solo. 
Além do maior potencial em causar da-
nos, o tráfego de máquinas pode ser con-
trolado, o que não ocorre com os animais, 
uma vez que o pisoteio é feito de forma 
aleatória na área. A cobertura vegetal 
permanente proporcionada pelo correto 
manejo da sequência de culturas, a depo-
sição de resíduos culturais sobre a super-
fície do solo e o aumento do conteúdo de 
carbono orgânico contribuem para mini-
mizar os efeitos do tráfego de máquinas 
sobre a estrutura do solo. Portanto, para 
o manejo adequado da compactação do 
solo é importante o manejo da pastagem, 
dos animas e do maquinário seja feito 
adequadamente, Sistemas Integrados pos-
suem o potencial de intensificar o uso da 
terra sem comprometer as propriedades 
físicas do solo. Por isso que estratégias 
como o aporte adequado de resíduos na 
superfície do solo por meio da sucessão 
plantas forrageiras à soja ou outras cultu-
ras de verão e o manejo da taxa de lotação 
adequada à capacidade de suporte de car-
ga da forrageira e do solo minimizam os 
impactos à estrutura do solo pelo tráfego 
de máquinas e pelo pisoteio animal.

Penetrógrafo ajuda a analisar solo

21/9/1947 EUDOCIO DALLA CORTE
22/9/1946 IVO CASAGRANDE
22/9/1937 CLAIRE THEREZINHA DAL OGLIO
22/9/1938 ERNI RENATA ASSMANN
22/9/1977 JEFFERSON FABIANO GOTARDO
23/9/1961 ONEIDE DELAI
23/9/1916 IZALTINO RODRIGUES DE CARVALHO
23/9/1933 JOSE LISBOA DOS SANTOS
23/9/1959 ADEMAR CAPELETTO
23/9/1963 VITOR HUGO BRANDALIZE
24/9/1948 CARLOS ALBERTO ZUQUETTO
24/9/1966 LUIZ CARLOS CAMPAGNOLO
24/9/1960 GILMAR CHIODI
25/9/1962 CIRNE PEDRO ORSO
25/9/1936 LEONEL ANTONIO TURMENA
25/9/1971 ORLEY JUNIOR ZANATTA
25/9/1966 JACINTA FROHLICH
26/9/1933 JACOB PANDOVSKI
26/9/1942 DIOMAR REZENDE DAMASCENO
26/9/1965 SIDNEI JOURIS
26/9/1933 JOÃO DUDCZAK
26/9/1964 WILLY CONRADO SCHELLWORTH
26/9/1950 ARNALDO JOÃO RIGOTTE
26/9/1938 SIDONIA ANNA KATH BEIERSDORF
27/9/1972 JOAO HENRIQUE SILVA CAETANO
27/9/1958 REGINA ALVES BELINO
27/9/1938 CLAUDINO OLIVIO GOBBI
28/9/1931 ALCIDES MICHELON
28/9/1989 CAROLINE MAYARA KAVALCO
29/9/1940 OSMAR RANCHETTI
29/9/1934 JACY MIGUEL SCANAGATTA
29/9/1987 ADRIANO CARVAT
30/9/1939 HERNO SEIBERT
30/9/1959 NILO URBANO CERNECK
30/9/1956 JURACY DE OLIVEIRA GAIO
30/9/1978 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS TABORDA

1/10/1952 FRANCISCO GOMES BEGARA
1/10/1954 PAULO ADAME FILHO
1/10/1959 SELSON INACIO WAGNER
1/10/1946 ITAMIRA ROMBALDI BRACHT
2/10/1953 VILSON VANZELLA
2/10/1965 EVANDRO C. PADOVANI
2/10/1937 LICINIO POERSCH
2/10/1957 MARIA DE LOURDES PSCHEIDT HIRT
2/10/1959 LUIZ AUGUSTO KONOPATZKI
2/10/1969 DIOGENES PEROZZO
2/10/1943 MARINO KREMER
3/10/1925 FERDINANDO PERIOLLO
3/10/1951 ZAMIR WEBBER
3/10/1955 FRANCISCO FREDERICO
3/10/1946 JOÃO RIBEIRO DA SILVA
3/10/1944 JOSE RAFAEL SCHLOGEL DE AZAMBUJA
3/10/1956 ADEMIR LUIZ PAZZINATTO
3/10/1931 VOLMIR COZER
3/10/1950 FLAVIO ANTONIO LAZZARI
4/10/1920 ENIO CAMARGO QUEIROZ
4/10/1969 RENATO LUIZ ZANCANARO
4/10/1959 MARLENE CHIQUETTI DA SILVA
4/10/1973 CHARLES FRANCISCO SACK UREJUEL
4/10/1961 JOAO LORENO MARQUES DE AGUIAR
5/10/1959 ALCEU PAULO LIBERALLI
5/10/1971 ROMEU HOLDYS
5/10/1947 ANDRINO KREUS DO AMARAL
6/10/1943 MARLENE SCRIPERCK ZANDAVALLI
6/10/1963 DEOCLECIO DA SILVA SANTOS
7/10/1934 MARIO DOMETILO PELETTI
7/10/1927 SEVERINO BERNARDI
7/10/1953 JUAREZ ZARDO
7/10/1952 GUIDO FERLA
7/10/1965 VITORINA ELIZETE PEREIRA
7/10/1947 FRANCISCO SALVATTI
7/10/1956 VALDIR FAE
8/10/1926 MERCIDE VEZZARO
8/10/1925 MARIA LUCIA GAIO
9/10/1951 FRANCISCO DEOTTI
9/10/1958 HAROLDO ZIMERMAN
9/10/1952 ARNALDO MASSAKI SUETAKE
10/10/1947 LUCOVICO SPECHT NETO
10/10/1966 LIRIO CARLOS BALAN
10/10/1967 ANTONIO TAVEIRA NETO
10/10/1958 LUCIMAR ANTONIO VILA VERDE
10/10/1941 SILVIO SORBARA
10/10/1965 PLINIO MIGUEL SCHERER
10/10/1975 ANDREIA REGINA CANTELLI

Parabéns!
1/9/1958 FRANCISCO AUGUSTO DEL ARCOS CARNEIRO
1/9/1950 MARIA ALICE DE CAMARGO PACIORNIK
1/9/1952 VALDIR JOSE POZZEBON
1/9/1964 ELSON ALBINO SCHINATO
1/9/1970 NORMA MARCHI FABRIS
2/9/1955 LORITA GALINA
2/9/1942 CLAUDIO VALCANAIA
2/9/1953 ROGERIO RIZZARDI
2/9/1926 THEREZA UBEL
2/9/1975 CARLOS ZANOTTO
2/9/1966 CLARINDO MACULAN
3/9/1963 JOSE DAMIANI
3/9/1929 VALÉRIO BAZZOTTI
3/9/1951 CLIMERIO RIBEIRO DO NASCIMENTO
3/9/1967 VALMIR DA VEIGA
4/9/1947 ANDRE COPACHINSKI NETO
4/9/1956 ANTENOR TADEU VIEIRA PRETO
4/9/1962 CRISTIANO ZIMMERMANN
4/9/1966 CLAUMIR HJEIDMANN
4/9/1949 UBIRATAN COSTA PORTES (DANIELI PORTES)
4/9/1927 YOLANDA DISCONZI MANZONI GIODA
4/9/1953 ERNESTO DALL AGNOL
5/9/1940 RAMIRO WEIDMANN
5/9/1965 JOSE LUIZ RABUSKE
5/9/1943 IRIA WAGNER
5/9/1940 ARDEMIRO GIRELLI
5/9/1963 ADELAR BALESTRIM
5/9/1952 ARMANDO VISIOLI
5/9/1935 SELIA ZIMMERMANN
6/9/1953 NELSON KAMIEN
6/9/1953 FRANCISCO MARMENTINI
6/9/1961 IVANI SBARDELOTTO
6/9/1952 LAURINDO MUNARETTO
6/9/1931 NAHIR KARVAT DOLLA
6/9/1910 ISIDORO BONATO
7/9/1951 JOÃO DOS SANTOS CAMARGO
7/9/1932 GERALDO SAGMEISTER
8/9/1923 ANTONIO COLAÇO
8/9/1920 VALENTIN KARVAT
8/9/1946 ALTAIR DOMINGOS BEAL
8/9/1961 CARLOS ALBERTO ZANCANARO
8/9/1967 GUSTAVO GARNIER BIAGI
8/9/1975 CRESTINE REBELLATO BARREIROS
9/9/1960 OLIR JOSÉ CERVELIN
9/9/1958 ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA
09/09/1848 EMILIO SELVINO MACULAN
9/9/1958 ALVARO BROCHADO FORTES
10/9/1942 WELSON LIBERATTO FORMENTÃO
10/9/1964 LENOIR SBARDELOTTO
10/9/1924 WALDEMAR MODESTO CASAGRANDE
10/9/1929 ARTHEMIO VENTURIM
10/9/1951 BASILIO ZDEBSKI
10/9/1974 EDUARDO GUSTAVO LANGE
11/9/1969 MAURO JOSE PAETZOLD
12/9/1938 JOSE GENOVENCIO FINGER
12/9/1944 JOAO DELLA LIBERA BEM
12/9/1974 VANIA NADIA DOERTZBACHER
12/9/1946 ROLINDO TORTATO
12/9/1957 MARTIN ZIMMERMANN
13/9/1952 MAURO JUDAS BARATTER
13/9/1979 MARCELO TOSO CARPES
13/9/1954 AMADO MACULAN
13/9/1953 IRACEMA COPATTI
14/9/1939 LUCINDO ANTONIO REOLON
14/9/1970 EDSON HEIZEN
15/9/1925 ANGELO CASAGRANDE
15/9/1948 GERALDO DORIGAO PERES
15/9/1947 AMADEU GAFFURI
15/9/1974 SOLANO WILHELM
16/9/1949 FELICIO ORSO
16/9/1955 ANTONINHO TRENTO FILHO
16/9/1925 ALIZIO THOMAZZINI
17/9/1944 DAVID ORIEKA
17/9/1953 MODESTO FÉLIX DAGA
17/9/1942 IVANDER NESI
17/9/1962 SERGIO ANTONIO BROGIO
18/9/1924 ANDRE ANTONIO VANNI
18/9/1968 ELMO MARTINS FLORENCIO
18/9/1983 RITA SCHERER WEBLER
20/9/1964 LUIZ HENRIQUE ZANDAVALLI
20/9/1945 VALDIR KUCINSKI
20/9/1961 LISIANE FORMIGHIERI LAZARINI
20/9/1993 JOAO AFONSO FAGUNDES MARCHIORO
21/9/1926 VICENTE LAURENIO DE OLIVEIRA

OUTUBRO

SETEMBRO 11/10/1976 PAULO GELINSKI
11/10/1923 DARCY ZANELLA
11/10/1953 VALDIR JOSE TAGLIEBER
11/10/1946 JOSE LEOMAR ALVES
11/10/1962 GION CARLOS GOBBI
11/10/1959 JOSE ALBINO CESARI
11/10/1961 EMIDIA MARIA TORRES RODRIGUES TOSO
12/10/1924 ERNESTO SANTETTI SIQUEIRA
12/10/1953 ENACIR T. SANOTTO
12/10/1960 CLEONI APARECIDA TABORDA FERREIRA
12/10/1936 MARINO BAZZOTTI
13/10/1950 PAULO CEZAR VALLINI
13/10/1930 AMALIA DALPRADO MIOTTO
14/10/1950 ALCIDES ANDRETTA
14/10/1954 DARI SCHOLZ
14/10/1960 DEISE KARIN DALL OGLIO MASCARELLO
15/10/1940 EDEGAR TOCHETTO
15/10/1941 ELVIRA NAKONECZNY PASCOSKI
16/10/1934 EDEVINO ALBERTO TOCHETTO
16/10/1951 WILSON ANTONIO MARION
16/10/1971 JUCELINO AKIHIDE TANABE
17/10/1954 MERCEDES FILIPIAK
17/10/1968 ROBERTO SAROLLI SARAIVA
17/10/1963 MOACIR PAULETTO
17/10/1941 MARIA ZANELLA MICHELS
18/10/1965 FLORINDO DO RIO NETO
18/10/1985 RAUL MARCHIOTTI NETO
19/10/1960 JORGE NELSON PRESSI
19/10/1970 ERADI MARTINS FLORENCIO
19/10/1957 RAUL NEITZEL
19/10/1974 TARCISIO WEBBER
19/10/1937 LOURDES MARIA BRANDALISE SONDA
19/10/1944 EUCLIDES GALLINA
20/10/1941 ADOLFO UECKER
20/10/1930 FRANCISCO CAMILO DE ARAUJO
20/10/1937 JOSE MAINO
20/10/1930 EDUARDO BUCHINGER
20/10/1954 ROBERTO APARECIDO DE PAULI
20/10/1967 PAULO CEZAR HOFFMANN
21/10/1952 APARECIDO G. DE OLIVEIRA
21/10/1944 ANTONIO TOCHETTO
21/10/1963 ANDRE ANGELO ORSO E/OU
21/10/1931 JOAO RAMIRO DA SILVA
21/10/1954 JOSE ADERLEI DE SOUZA
21/10/1940 LUCIA MARIN
21/10/1979 TATIANA SUEKO SPOHR
21/10/1950 IRACEMA MUNARETTO
22/10/1934 VALDOMIRO LUDOVICO
22/10/1969 ADILSON LUIZ BONBACH
22/10/1967 EUDES EDIMAR CAPELLETTO
22/10/1953 ARMANDO KINGIRO SUETAKE
22/10/1949 ODAIR APARECIDO DE LIMA
22/10/1979 JOEL FRANCISCO BALDISSERA
23/10/1963 AURORA POPENGA SIUTA
23/10/1958 AIRTON JOSÉ AREZI
23/10/1981 JOAO EMERSON PIASKOSKI
23/10/1966 SANDRA CRISTINA VICCARI DOS SANTOS
24/10/1952 LUCRECIA TERESINHA BERNARDI
25/10/1934 DOMINGOS MANOEL DOS SANTOS
25/10/1945 EDUARDO DE OLIVEIRA COELHO
25/10/1922 FLORINDO PENSO
26/10/1950 SILVIO BISCHOFF WOICIECHOSKI
26/10/1958 ZIGOMAR LUIZ SALVATTI
27/10/1928 FRANCISCO FOSS
27/10/1944 ODILON BARABA
27/10/1966 HERCILIO BUENO
27/10/1950 HELIO KEITTI SATO
27/10/1954 VILSON REDIVO
27/10/1956 ANTONIO CLOVIS FRIGELIO
27/10/1954 ILDO ANTONIO BREGOLI
27/10/1956 RAFAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
28/10/1953 DEVAIR BORTOLATO
28/10/1973 CARLOS CAVICHIONI
28/10/1939 WALTER EMILIO SCHNACK
28/10/1936 ADAIR LINO BARZOTTO
28/10/1927 HARRY AVELINO SCHMAEDECKE
28/10/1927  HELIO OSCAR SCHMAEDECK
28/10/1946 NOEMIA DURAES DOS SANTOS
29/10/1940 JUAREZ GUILLOX BRUN
29/10/1979 MARCELO BARBOZA DA SILVA
29/10/1983 CINTIA PRICILA WAGNER
30/10/1956 ERONIR SOARES
30/10/1988 MARCUS VINICIUS DE PAULA
31/10/1951 RAIL JUVENAL ZEFERINO
31/10/1960 MARIA GISELDA DA SILVA PRADO
31/10/1940 EDMUNDO TOLENTINO
31/10/1928 JOÃO LUIZ OLDONI
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H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
Rua Carlos de Carvalho, 3197
Fone 3037 – 5050

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

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

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

AGRO

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

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

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

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

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

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

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

Rural de Cascavel.

SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

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

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

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

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

LAPIS DIGITAL DESIGN & INTERNET
20% de desconto - Fone (45) 3037-7829

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

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

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

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

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

INFORMÁTICA

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

RESTAURANTE

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

HOTELARIA

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

LIVRARIA E PAPELARIA

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

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

LIVRARIA

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

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

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

Especialista abordou terapias injetáveis 
nas doenças de retina e vítreo
O dr. Luiz Eduardo de Aguiar 
Marques visitou o Hospital de 
Olhos de Cascavel e palestrou 
aos especialistas em retina sobre 
terapias injetáveis

Mais um evento buscando manter 
sempre em sintonia a equipe médica com 
as últimas inovações da oftalmologia no 
mundo. O Hospital de Olhos de Cascavel 
acaba de receber o dr. Luiz Eduardo de 
Aguiar Marques, instrutor clínico e ci-

rúrgico na Universidade da Califórnia (Irvine, 
EUA), membro da Academia Americana de Of-
talmologia e Vice-Presidente da região Sul da 
Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo.

Ele proferiu palestra técnica, voltada es-
pecialmente para os médicos especialistas 
em retina, que contou com a presença maci-
ça também dos demais integrantes da equi-
pe médica (fotos) e passou a limpo os mais 
recentes avanços na área, tendo como tema 
central “atualizações em terapias injetáveis 
nas doenças de retina e vítreo”.

O conferencista convidado apresentou 

INFORME PUBLICITÁRIO

três casos clínicos.  Representando o Hos-
pital de Olhos, os oftalmologistas Matheus 
Tonello e Danilo Micheletto trouxeram à 
discussão outros dois casos clínicos.

“A atualização de conhecimentos é 
um compromisso de nossa equipe médi-
ca e um diferencial que consolidamos ao 
longo dos anos. É também graças a esta 
vigilância e atenção permanente que o 
Hospital de Olhos de Cascavel se mantém 
em perfeita sintonia com os avanços da 
oftalmologia mundial”, raciocina a direto-
ra técnica Selma Miyazaki.
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A quase totalidade dos 
imóveis do Paraná já fez o 
CAR, agora começa uma 
segunda fase. O CAR é um 
cadastro declaratório, que 
identifica a propriedade e 
seus aspectos ambientais. 
Na verdade ele faz um 
diagnóstico ambiental dos 
imóveis. Aqui no nosso 
estado, a grande maioria 
dos imóveis apresenta 
alguma desconformidade 
ambiental. Nesta segunda 
fase, essas propriedades devem promover o en-
quadramento ambiental, de acordo com a nova 
legislação. Especialmente, o proprietário deve re-
gularizar sua situação, no que se refere às áreas 
de Proteção Permanente e à Reserva Legal. 

As APPs devem ser recuperadas, de acordo 
com as metragens estabelecidas no Código, sen-
do possível a manutenção de construções e ben-
feitorias existente em 22 de Julho de 2008, des-
de que não promovam contaminação. A reserva 
Legal, correspondente a 20 % da área, fica como 

Artigo VITOR HUGO RIBEIRO BURKO

Regularização do Código Florestal: agora é para valer
está para propriedades com menos de 4 
módulos, mas deve ser regularizada em 
todas as propriedades com dimensões 
maiores que isso. Nesse caso o pro-
prietário pode fazer diversas escolhas. 
Ele pode recuperar a área faltante, pode 
permitir a regeneração natural, onde 
isso é possível, ou pode compensar em 
outra área.  Caso resolva compensar, 
ele deve encontrar uma propriedade que 
possua excedente de RL em extensão 
compatível, dentro do mesmo bioma 
e do estado, e efetuar essa compen-
sação no CAR das duas propriedades, 

averbando essa compensação nas matrículas de 
todos os imóveis envolvidos. Isso pode ser feito 
de forma direta e sob responsabilidade do próprio 
proprietário, ou dentro do PRA (Programa de 
Regularização Ambiental) onde o IAP vai definir 
as condições da regularização e assinar Termo 
de Compromisso . Tudo isso está previsto na le-
gislação Federal e na Lei Estadual 18.295/2014 
e no Decreto Estadual 2711/2015. O IAP já está 
fazendo a análise dos cadastros feitos e apon-
tando eventuais desconformidades. Se o proprie-

tário não tomar as providências para a regula-
rização ele pode ter seu CAR suspenso e sofrer 
uma série de consequências, inclusive a impos-
sibilidade de conseguir financiamentos. Assim 
é absolutamente importante que todos analisem 
as condições ambientais de suas propriedades e 
procurem tomas as medidas cabíveis, dentro dos 
prazos legais. 

É absolutamente necessário o cuidado na 
contratação de equipe técnica responsável, 
quando necessário assessoramento e 
especialmente, na compra de Reserva Legal 
é muito importante que se tenha absoluta 
segurança sobre a área adquirida e as pessoas 
envolvidas. Terras “frias” e com conflitos 
fundiários não resolvem o problema e ainda 
criam problemas maiores. Em qualquer situação, 
seja dentro do PRA, ou através da regularização 
feita diretamente pelo proprietário, o CAR não 
convalida títulos nem mapas, e alguns produto-
res já perderam áreas com problemas. Assim, 
prezado produtor, se informe sobre tudo. Tome 
todos os cuidados e procure se programar para 
regularizar sua propriedade, encerrando de vez a 
insegurança jurídica e os conflitos ambientais.

Vitor Hugo Ribeiro Burko 
é advogado, ex-presidente 
do IAP (Instituto Ambiental 
do Paraná) e Consultor 
Ambiental



Setembro/Outubro 201752

Não tiramos os 
olhos do que nos  
é mais precioso:
o seu jeito de 
ver o mundo,  
o seu olhar.

Para o Hospital de Olhos de Cascavel 

cuidar dos seus olhos é uma verdadeira 

motivação. É a honra de ter em mãos 

uma enorme responsabilidade, que você 

certamente só entregaria a quem realmente 

confia. É a certeza de que estamos no 

caminho certo e de que, nessa trajetória,

o mundo fica mais bonito, porque estamos 

juntos olhando para ele.

Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR


