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Numa iniciativa inédita na 
história de Cascavel, a 
Prefeitura Municipal através de 
parceria com a Itaipu Binacional, 
iniciou asfaltamento das 
estradas rurais do município
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O entrevistado desta edição é o Secretário de 
Agricultura de Cascavel, Nei Hamilton Ha-
veroth detalha o programa de asfaltamento 
implementado pela Prefeitura de Cascavel no 
interior do município.  Pág. 8
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LEIA TAMBÉM:

Prefeitura de 
Cascavel inicia 
asfaltamento rural
O sonho dos produtores rurais de Cascavel 
começa a se tornar realidade com o início do 
asfaltamento das vias rurais do município. 
A primeira etapa prevê 30km de asfalto na 
zona rural. Pág. 16

• Última reunião de 2019 do Nurespop 
teve presença ilustre. Pág. 18
• Prazo para emissão de NFP-e é 
prorrogado.  Pág. 19

• De onde vem a maciez da carne bovina? 
Pág. 24
• Agro é responsável por 77% das 
exportações.  Pág. 26

Falta de energia 
causa prejuízos aos 
produtores rurais

Constantes quedas de energia causam mui-
tos danos nas propriedades rurais. Na maio-
ria dos casos, a Copel se recusa a pagar os 
prejuízos. Pág. 20

Entrevista

Projeto diminui 
borrachudos no 
campo

Agricultores começam a sentir os efeitos de 
programa que visa a diminuição dos mos-
quistos na zona rural.  Pág. 22
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

O ano de 2020 é o ano da retomada do 
Brasil. Já venho falando há algum tempo 
que acredito que muitas coisas boas irão 
acontecer este ano. Isso vale não só para o 
agro, mas para todos os outros segmentos 
no Brasil.

Falo isso porque a “casa” brasileira come-
çou a ser ajeitada. Privilégios começaram a 
ser cortados, além de absurdos desfeitos. 
Muita coisa tem mudado devagar, concordo, 
mas acredito que neste ano vamos começar 
a sentir realmente as mudanças na pele. 
Esperamos que os caminhos traçados pelo 
governo federal começarão a surtir efeito 
neste ano. 

Além disso, a nossa situação local me-
lhora porque estamos muito bem adminis-
trados, tanto em Cascavel como no Paraná. 
O prefeito Paranhos tem olhado para o cam-
po como há muito tempo não se via. O últi-
mo foi o Salazar Barreiros, mas seu legado 
não teve continuidade e muita coisa preci-
sou ser refeito. O que muda uma gestão e o 
que muda uma realidade é a garantia de continuidade. 
É fazer política de longo prazo, política de desenvolvi-
mento, não de ocasião ou para interesses próprios. 

No âmbito estadual, o governador Ratinho Jr vem 
confirmando todas as nossas expectativas. Sério, tra-
balhador e tem olhado para o agro com o respeito que 
merecemos, emplacando políticas modernas, de des-
burocratização e de incentivo ao investimento.

Além de tudo isso, nós do agro também precisamos 

Amadurecimento e retomada

responder com motivação, trabalho e investimento. 
Nós somos papel fundamental nessa retomada e é hora 
de começar a investir novamente. Hora de começar a 
acreditar. 

O dever de casa a gente já faz bem feito. É hora 
de começar a inovar, a produzir novas coisas e a aju-
dar nessa onda positiva que acreditamos que o Brasil 
viverá em 2020 e, se Deus quiser, crise e má gestão 
pública NUNCA MAIS!
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Entrevista

Sindirural: Quais são os objetivos 
do governo municipal na agricultura?

Nei Haveroth: O primeiro passo é dar 
atenção ao setor. O governo está voltado e 
vê a área rural como prioridade. Não é só a 
estrada, mas em todos os pilares como saú-
de, educação e infraestrutura.

Sindirural: E como vocês tem conse-
guido fazer isso?

Nei Haveroth: O governo municipal 
foi buscar investimentos. Buscamos mais 
recursos juntos ao governo estadual e ao fe-
deral e Itaipu Binacional. Assim, consegui-
mos aumentar nosso parque de máquinas, 
melhoramos a assistência técnica, mas o 
principal foi o investimento em estradas ru-
rais. Tanto para adequação e cascalhamen-
to, pavimentação poliédrica e pavimentação 
asfáltica,  um marco histórico em investi-
mentos  para a área rural de Cascavel.

Sindirural: Quantos até agora foram 
investidos e em quê?

Nei Haveroth: Foram mais de R$ 40 
milhões investidos na gestão do Paranhos. 

Nei Hamilton Haveroth

“33 km em asfalto nas 
comunidades rurais”

São recursos próprios, operação de crédito, 
Itaipu Binacional, dinheiro do governo fede-
ral e estadual. Foram destinados a pavimen-
tação, manutenção e melhoria de estradas e 
a aquisição de diversas máquinas. São elas: 
dois tratores de pneu; quatro terraceadores; 
9 caminhões; 1 carreta de transporte de 
máquinas; 1 caminhão de apoio logístico; 
duas ensiladeira; 10 patrolas e um conjunto 
de britagem. Também fizemos 60 bueiros, 

200 km em base para conservação de solo 
e estamos investimento em saneamento 
rural, junto com o Instituto das Águas e 
a Sanepar. Estamos concluindo quase 7,5 
quilômetros de rede em Rio do Salto.

Sindirural: Qual o impacto desses 
investimentos?

Nei Haveroth: Melhores condições 
para escoamento da produção, economia 
nos serviços de manutenção futura das es-
tradas, ampliação do apoio aos agricultores, 
melhor qualidade de vida entre outros. Des-
ta forma o investimento no meio rural está 
crescendo. Com o investimento logístico e 
na infraestrutura,os produtores voltaram a 
se animar e estão investindo na  diversifi-
cação da produção na propriedade. O pro-
dutor tem contribuído e aos poucos vamos 
conseguir atender a todos. Já sentimos esse 
reconhecimento.

Sindirural: Qual é a importância do 
serviço contínuo no interior?

Nei Haveroth: Vou citar um exemplo: 
no ano de 2019, juntando as obras de ma-
nutenção e as obras de estradas, fizemos 
30% das estradas. Isso que auxiliamos por 
3 meses no mutirão de todas as secretarias 
com a utilização de máquinas e  caminhões 
da Seagri, com a finalidade de combater a 
dengue. Esse volume de trabalho significa 
que em três anos é possível realizar a ma-
nutenção de toda  a extensão de estradas do 
município. A partir disso quando retorna 
a manutenção no local, ela é mais rápida, 
mais econômica e mantemos a qualidade 
das estradas.

Sindirural: Qual experiência vocês 
tem adquirido nessas obras? O que vo-
cês tem melhorado e ajustado?

Nei Haveroth: Para manutenção de 
estradas, necessitamos muito do cascalho. 

Isso tem nos causado muita dificuldade, 
pois é difícil conseguir e o processo de libe-
ração é demorado. Para agilizar e resolver 
parte desse problema fizemos uma licitação 
de um britador. Nos próximos meses ele 
será entregue. Vamos mudar de cascalho 
para colocação de pedra brita. Esse será 
um dos nossos legados, deixando qualidade. 
Não é só fazer. É fazer bem.

Sindirural: E com relação ao asfal-
to? O que foi feito?

Nei Haveroth: Foram 30 quilômetros 
em asfalto novo, e 43 de TST em cima dos 
calçamentos antigos. Além disso, 33 quilô-
metros de calçamento poliédrico.

Sindirural: Além disso, quais outros 
trabalhos a Seagri tem feito?

Nei Haveroth: Nós temos o programa 
municipal de incentivo à piscicultura, com 
assistência técnica, apoio em escavar os 
açudes e no cascalhamento dos acessos 
aos tanques. Também na melhoria gené-
tica do rebanho leiteiro, em parceria com 
o Comder. Além do fornecimento de sêmen 

O entrevistado desta edição é o Secretário de Agricultura de Cascavel, 
Nei Hamilton Haveroth. Filho de agricultor,  foi criado na lavoura 
até os 19 anos. Depois formou-se Bombeiro Militar, onde trabalhou 
por 26 anos. Nessa época, foi professor da rede estadual por oito 
anos. Elegeu-se vereador em 2012, onde integrou  a Comissão da 
Agricultura da Câmara Municipal de Cascavel. A partir daí, começou 
a se envolver com o Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural), Sindicato Rural de Cascavel entre outras entidades, sempre 
defendendo a família do campo. Depois de assumir a Cohavel, está à 
frente da Seagri (Secretaria de Agricultura de Cascavel) desde outubro 
de 2018. Nei explica que o projeto de Paranhos é manter um legado e 
uma continuidade das ações.

para o rebanho dos condomínios de pro-
dutores de leite, prestamos  assistência 
técnica. São 113 famílias beneficiadas, 
envolvendo 2,5 mil animais. Queremos 
dobrar em 2020 esses números. Também 
temos o serviço SIM, com 100 empresas, 
e SISBI com 11 , além da assistência téc-
nica e serviços de inspeção de produtos 
de origem animal. Hoje essas empresas 
com SISB  em Cascavel  podem vender 
para o Brasil inteiro. Só essas empresas 
investiram R$ 42 milhões de reais. Tudo 
isso gera recursos para o município, além 
de gerar 430 empregos diretos.  Temos o 
PAA e o PMAA, Programa de Aquisição de 

Alimentos dos agricultores. Compramos 
os alimentos deles e distribuímos para 
entidades. Foram mais de 1.300 visitas 
técnicas, 22 reuniões e 42 eventos de ca-
pacitação, oficinas e dias de campo, como 
o do alho e o da batata-doce.

Sindirural: Como manter esse in-
vestimento na zona rural? Sabemos que 
mudam-se os governos, mudam-se as 
prioridades.

Nei Haveroth: Por isso o prefeito Pa-
ranhos tem a preocupação de tornar obri-
gatório um investimento mínimo em Lei, 
um investimento padrão. Pensamos a longo 
prazo e queremos essa continuidade. So-
mente com políticas de longo prazo teremos 
avanços. Garantir que esses investimentos 
e nossa atenção permaneçam. Nos próximos 
anos, três ou quatro anos, estaremos num 
patamar de qualidade de estrada semelhante 
à Toledo. Isso  acobtecerá com o proposta do 
Anel Viário de Integração das Comunidades 
Rurais, projeto apresentado pelo nosso pre-
feito no ano passado junto a Itaipu.

“Nos próximos três ou 
quatro anos estaremos 
num patamar de 
qualidade de estrada 
rural semelhante às do 
município de Toledo”

“Foram mais de 40 
milhões investidos 
na gestão Paranhos 
na área rural. São 
recursos próprios, 
operação de crédito, 
Itaipu Binacional, 
dinheiro dos governos 
Federal e Estadual”
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REGISTRO

O deputado estadual Coronel Lee esteve no 
dia 15 de janeiro no Sindicato Rural de Cascavel. 
O parlamentar, que é um dos representantes do 
setor agropecuário, visitou a entidade para pres-
tar contas de seu trabalho no Poder Legislativo 
em 2019.

Além disso, Lee comentou sobre a audiência 
pública promovida por ele, via Alep (Assembleia 
Legislativa do Estado do Paraná) sobre reinte-
gração de posse. O evento aconteceu dia 3 de 
outubro de 2019, feito com objetivo de dar voz e 
vez aos produtores rurais que tiveram suas áre-
as invadidas. A situação das famílias, os abusos 
e as injustiças foram mostradas no evento. “Há 
mais de 20 anos o Movimento Sem-Terra inva-
de propriedades rurais no Paraná, faz ameaças, 
causa prejuízos e comete atrocidades sem ser 
alcançado pela lei”, comentou na época. 

O Banco do Brasil apresentou, no dia 
6 de dezembro no auditório do sindicato, 
todas as linhas de financiamento disponi-
bilizados na modalidade Pronaf (Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
Familiar). Com bom público, evento esclare-
ceu novidades e outras dúvidas. 

O Pronaf foi criado em 1995 pelo go-
verno federal com o objetivo de prestar um 
atendimento diferenciado aos pequenos 
agricultores — aqueles cuja produção é re-
sultado de sua própria força de trabalho ou 
da mão de obra familiar.

O intuito desse programa é, portanto, 
fortalecer as atividades desenvolvidas pelo 
pequeno agricultor — também conhecido 
como agricultor familiar —, integrando-o 
à cadeia do agronegócio por meio da mo-
dernização do sistema produtivo. Com isso, 
o produto fabricado por ele passa a contar 
com um valor agregado, o que, no final, 
também refletirá em um aumento da renda 
familiar.

A agricultura familiar mantém, hoje, 
cerca de 12 milhões de pessoas economi-
camente ativas na zona rural do país. São 
famílias que ajudam a desenvolver o interior 
do Brasil e ainda garantem alimento de qua-
lidade na mesa de toda a população.

Deputado Coronel Lee visita Sindicato Rural 

Banco do Brasil
apresenta Pronaf
aos agricultores

Lee em reunião no sindicato

Produtor Rural: fique tranquilo com a 
manutenção mecânica do seu maquinário 
e pickups! A Mecânica Shefer oferece a 
você tecnologia e qualidade para seu dia a 
dia se tornar muito mais produtivo! 

Sua produtividade
está garantida com
a Shefer Diesel

• REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
• REPARAÇÃO DE UNIDADE INJETORA DO  
    SISTEMA COMMON RAIL
• BOMBA DE ALTA
• TODA LINHA DIESEL E ELETRÔNICA
• TROCA DE ÓLEO DE CÂMIO POR DIÁLISE

Rua Cuiabá, 5663
Bairro Alto Alegre
Cascavel/PR

(45) 3039-4630
(45) 99832-1020

Bom público participou do evento
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REGISTRO

Prestigiando Alécio Spínola, presidente da 
Câmara Municipal de Cascavel e prefeito em 
exercício na ocasião, o presidente Paulo Orso e 
o diretor secretário Paulo Vallini participaram no 
dia 6 de janeiro da solenidade de assinatura de 
diversos avanços em Cascavel.

O primeiro dele foi o de chamamentos públi-
cos para autorizar credenciamento de clínicas e 
hospitais veterinários especializados no serviço 

Programa de aquisição de alimentos é renovado

Orso e Vallini estiveram presentes

de castração de animais domésticos caninos e 
felinos, no valor de R$ 667 mil atingindo três 
mil e cem animais. Também foi assinado o 
chamamento público para credenciamento para 
grupos formais de agricultores familiares, em-
preendedores familiares rurais, enquadrados no 
Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar) para a compra de gêneros 
alimentícios destinados à merenda escolar no 

valor de mais de R$ 5,6milhões. Também foi 
autorizada a compra de dois ‘fingers’ que são 
conectores móveis para interligação de aerona-
ves até o terminal de passageiros, no valor de 
R$ 4 milhões.  E, foi assinada também a ordem 
de serviço pra a construção de faixas elevadas 
dentro do programa Rua Segura em 29 escolas 
da rede municipal, no valor estimado de R$ de 
779 mil.  

Orso e Vallini estiveram presentes

Representado pelo presidente Paulo Roberto Orso, o sindicato 
recebeu uma honraria do 6o Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, 
que comemorou em 2019 o aniversário de 50 anos. No dia 5 de 
dezembro, Orso recebeu uma medalha das mãos do comandante, 
uma forma da entidade de reconhecer as organizações parceiras ao 
longo de seus 50 anos de história.

Paulo Orso ao lado de João Broch, ex-presidente do Sinduscon/
Paraná-Oeste. A foto foi tirada no dia 3 de dezembro, na posse da 
nova diretoria da entidade. Parabenizamos João pela ótima gestão e 
desejamos uma ótima continuidade do trabalho ao novo presidente, o 
jovem engenheiro civil Ricardo Lora. 
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REGISTRO

O Sindicato Rural de Cascavel promoveu no 
dia 11 de dezembro, no auditório do sindicato, 
uma palestra intitulada: “Proteção previdenciá-
ria ao trabalhador rural”. Quem fez a palestra foi 
o gerente do INSS de Cascavel, Rodrigo Gomes 
Modolo. 

“Apesar de não ter mudado praticamente 
nada no meio rural com a Reforma da Previdên-
cia, o produtor precisa saber todos os trâmites 
e seus deveres e obrigações para garantir a apo-
sentadoria”, explicou.

Rodrigo também apresentou os tipos de tra-
balhadores rurais e as situações específicas de 
cada um, detalhando casos e tirando dúvidas. 

Entre os pontos importantes do encontro 
estiveram a MP 871/2019 convertida na Lei 
13.846/2019, que criou a autodeclaração do se-
gurado especial; ratificação com bases governa-
mentais e também de que a declaração sindical, 
emitida por sindicado rural, não mais se consti-
tui como documento a ser considerado para fins 
da comprovação da atividade rural. 

Também se destacaram as caracterizações 
para segurado especial: a localização da proprie-
dade rural é no mesmo município ou em municí-
pio contíguo ao do endereço residencial declara-
do; O imóvel rural possui até 4 Módulos Fiscais; 
se pescador que utilize embarcação, a arqueação 
bruta éigual ou menor que 20; Se houve outorga, 
foi respeitado o limite de outorga de até 50% da 
área da propriedade e está em sua área total não 
excede 4 Módulos Fiscais; foi constatado que o 
titular é outorgante de arrendamento; foi respei-

Sindicato promove palestra sobre proteção previdenciária

tado o limite da razão de 120 dias dentro do ano  
civil para contratação empregado ou prestador de 
serviço eventual.

Não são considerados segurados especiais: 
os filhos maiores de 16 anos, cujo pai e mãe 
perderam a condição de segurados especiais, 

por motivo do exercício de outra atividade re-
munerada, salvo se comprovarem o exercício da 
atividade rural individualmente; e o arrendador 
de imóvel rural. Para mais informações, o sin-
dicato oferece um departamento de assessoria 
previdenciária. Procure-nos!

ATUALIZAÇÃO CONSTANTE - Sempre em busca de capacitar seus colaboradores, o Sindicato continua promovendo oficinas, treinamentos e 
capacitações para sua equipe. Em 2020, uma série de atividades estão planejadas, sempre pensando em atender melhor o associado e também em 
melhorar as condições de trabalho, o ambiente interno e a vida dos nossos funcionários

O evento também contou com a apresentação sobre a nota fiscal eletrônica estadual

Pesquisas mostram que a revista é a 
primeira fonte de informação que o 

consumidor busca na hora de de�nir a 
compra ou conhecer melhor um 

produto. Na revista, a informação tem 
credibilidade e é 100% segura! 

Com revista, você constrói 
uma marca forte para sua 

empresa e cria conceitos 
para seu produto!

REVISTA

2.000 assinantes
Circulação bimensal

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

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Traz a melhor relação custo benefício, uma de�nição exata 
do seu público, é ótimo para vender rapido com ofertas e 
tem resultados mensuráveis a curto prazo. Mas...
Falta de credibilidade da fonte da informação;  muitas 
notícias e sites falsos (Fakes New); e ainda há a 
possibilidade de golpe ou invasão de privacidade.
É a mídia com menor con�ança do consumidor.

A revista Sindirural é um espaço privilegiado para a difusão de novas práticas e 
tecnologias voltadas ao campo. São 3.000 exemplares, dos quais 2.200 são 
direcionados para assinantes cadastrados no Sindicato Rural de Cascavel, que 
recebem em suas propriedades e suas empresas gratuitamente a revista. São 
famílias de agricultores, empresários, engenheiros agrônomos, médicos 
veterinários, técnicos agrícolas, empresas e prestadores de serviço do 
agronegócio regional e estadual. Também é enviada a todas as cooperativas do 
Paraná e todos os sindicatos rurais do Estado.

3.000
exemplares no total

Mídias
Digitais

Revista
especializada

do setor

www.revistasindirural.com.br

Você quer
vender rápido
e barato?

Você quer
agregar valor
e fortalecer
sua marca?Tem seu público bem de�nido, ou seja, você sabe qual é o per�l exato 

do leitor. Além disso, é a mídia com mais credibilidade, pois todas as 
informações tem uma fonte segura e é uma informação física (não 

pode ser simplesmente deletada). É de longe a maior formadora de 
conceitos e valores para sua marca ou produto. Com revista você 

fortalece seu produto e agrega a ele o valor que ele merece!
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“Sempre achamos difícil o asfalto 
chegar no interior, mas no fundo 
nunca deixamos de alimentar 
este sonho”, disse  o presidente 
da Associação de Moradores do 
Distrito de Sede Alvorada, Áureo 
Schmitz

Áureo Schmitz é um dos 30 produtores 
rurais que residem na Estrada Chaparral - Li-
nha Ipiranga - próximo trecho a ser contem-
plado com pavimentação asfáltica no interior 
do Município de Cascavel, por meio do convê-
nio com a Itaipu Binacional.  A ordem de ser-
viço, foi assinada no último dia 10 de janeiro, 
no salão comunitário do distrito, pelo prefeito 
em exercício, Alécio Espínola.

São 3.775 metros de asfalto que fazem 
parte dos primeiros 30 quilômetros de asfalto 
no interior do Município. Esse trecho, com 
custo máximo inicial de R$ 1.543.595.42, 

será executado pelo valor de R$ 1.442.347,66 
pela Construtora Prado e Prado Ltda, vence-
dora da licitação pelo critério menor preço, 
sendo R$ 382.785,00 (Itaipu Binacional) e R$ 
1.059.562,66 (Município de Cascavel).

Filho de seo Áureo, Gerson Schmitz tam-
bém usa a estrada diariamente para o ir e 
vir da produção agrícola. Ele disse que pro-
dutores de leite, suínos, aves e ração estão 
comemorando o investimento do Município 
na estrada, que já recebeu um trecho também 
de pedra irregular. “Além de facilitar o trans-
porte da produção, o asfalto traz conforto para 
os moradores no deslocamento diário. Não 
pensávamos que este benefício chegaria um 
dia, mas hoje sabemos que ele será real mes-
mo. Este é um trabalho ótimo que o prefeito 
Paranhos está fazendo aqui e em nos demais 
distritos. Estamos felizes e começando 2020 
com o pé direito”.

MARCO HISTÓRICO
O secretário de Agricultura, Nei Havero-

th, reforçou que a forma como a gestão Para-
nhos prioriza o interior entra para a história 

como um marco de valorizar o homem do cam-
po. “O grande desejo do nosso prefeito é de 
que se atenda bem nosso munícipio como um 
todo, incluindo entre as prioridades o interior 
e o produtor rural, então estamos trabalhando 
para que isso aconteça”.

Haveroth lembrou que a obra em Linha 
Ipiranga iniciou com projeto de calçamento, 
mas evoluiu para a pavimentação asfáltica. 
“A comunidade foi contemplada com três 
trechos e este foi alterado com a Itaipu Bina-

cional para pavimentação asfáltica, como nos 
demais distritos. São quase 4 km que trazem 
um grande avanço para o Município, pois Cas-
cavel tem ampliado de forma significativa a 
agricultura, a piscicultura, a pecuária de lei-
te; tudo é produção, pelo menos três vezes ao 
ano, o que requer estrada diária e investimen-
to permanente. Reconhecemos que há muito a 
se fazer ainda, mas já é o início de um novo 
tempo, pois hoje a administração já sabe que 
o interior é prioridade”.

O presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Orso, garantiu que “nunca a 
Prefeitura teve R$ 70 milhões de recursos 
investidos de contrapartida nesta área [são 
mais de R$ 44,5 milhões nos últimos dois 
anos, chegando à casa de R$ 70 milhões com 

Asfalto chega às 
estradas rurais

CASCAVEL

as contrapartidas de convênios com a Itaipu 
Binacional]. Isso é algo que nós temos que 
reconhecer, pois quando é preciso criticar, 
criticamos, mas quando é hora de agradecer, 
precisamos ser justos e reconhecer o grande 
trabalho que vem sendo feito”.

INVESTIMENTOS
Os números da Secretaria de Agricultura 

apontam que devem ser executados 73,1 km 
de estradas, sendo 30,1 km de  asfalto novo e 
43 km asfalto em TST, sobre os calçamentos 
antigos. E mais 33 km em pedra irregular ou 

calçamento e  180 km em adequação com  cas-
calhamento, totalizando investimentos de RS 
27milhões nas estradas rurais.

Em equipamentos  foram investidos 
R$ 919.000,00 em 2017,  com a aquisição 
de 2O17. Em 2018 R$  10.140.650,00, em 
2019 R$ 4.815,460,21 e para 2020 a previ-
são de investimentos na zona rural é de R$ 
1.500.000,00, na  aquisição de usina de bri-
tagem móvel.

MALHA VIÁRIA
O Município de Cascavel possui uma ma-

lha viária de estradas rurais de 3.435,36 qui-
lômetros e, para garantir a trafegabilidade, o 
direito de ir e vir e o escoamento da produção 
agropecuária o ano todo, precisa investir em 
obras de recuperação, adequação e de pavi-
mentação, visando à melhoria da qualidade de 
vida de toda a população do meio rural. Isso, a 
partir do ano que vem, passará a ser uma po-
lítica pública prevista em lei, com percentual 
mínimo obrigatório do orçamento, conforme 
afirmou o prefeito Leonaldo Paranhos .” Agora 
é uma decisão de governo priorizar o campo, 
pois o Município tem de fazer a parte dele. Por 
isso, no fim de 2020 vamos apresentar uma 
proposta de lei para fixar um percentual mí-
nimo anual de investimento do orçamento em 
estrada rural. Em Cascavel, estrada rural vai 
se tornar uma política pública de verdade!”, 
reafirmou o prefeito ´. 

“É um diferencial que, de fato, valoriza o 
homem do campo e que traz economia para o 
Município na manutenção futura”, afirmou o 
secretário Nei Haveroth.

“Não pensávamos 
que este benefício 
chegaria um dia, mas 
hoje sabemos que ele 
será real mesmo. Este 
é um trabalho ótimo 
que o prefeito Paranhos 
está fazendo aqui e em 
nos demais distritos. 
Estamos felizes e 
começando 2020 com o 
pé direito”
Gerson Schmitz, Filho de Seo Áureo

“É um diferencial 
que, de fato, valoriza 
o homem do campo 
e que traz economia 
para o Município na 
manutenção futura”
Nei Haveroth, Secretário de Agricultura

Estradas
As estradas beneficiadas foram de-

finidas pelas próprias comunidades. São 
elas:

- 4.545m de adequação e asfalto na 
Estrada Caça e Pesca (Distrito de Espigão 
Azul);

- 3.965m de adequação e asfalto na 
Estrada Castelo Branco/Balanças Capital 
em Juvinópolis;

- 1.962m de adequação e asfalto na 
Estrada Rio das Flores, também em Ju-
vinópolis;

- 5.545m de adequação e asfalto na 
Estrada Cavichioni e Rio do Oeste, no Dis-
trito de Rio do Salto;

- 970m de adequação e asfalto na 
Estrada Nenevê, no Distrito de São João 
do Oeste;

- 721m de adequação e asfalto na 
Estrada Rio Bonito, também em São João 
do Oeste;

- 2.123m de adequação e asfalto na 
Estrada Barzoto, também Distrito de São 
João do Oeste.

- 5.417m de adequação e asfalto na 
Estrada Colônia Esperança x Sapucaia, 
em São João do Oeste.

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel: “Nunca tivemos em Cascavel um 
investimento deste porte na área rural”
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A última reunião do Nurespop 
(Núcleo Regional dos Sindicatos 
Rurais do Oeste do Paraná) foi 
marcada por uma presença 
ilustre.

O deputado estadual Marcel Micheletto par-
ticipou do encontro e prestou contas aos produ-
tores sobre o seu mandato em 2019. Além disso, 
outros temas foram debatidos, como regulariza-
ção fundiária. A reunião encontrou no dia 13 
de dezembro.

Micheletto falou sobre a luta pelo Trevo Ca-
taratas, brigas com a Copel, projeto para isentar 
ICMS da ração entre outros. “Além disso, pre-
cisamos elogiá-lo aqui porque ele foi um grande 
parceiro para conseguir o status de área livre de 
aftosa sem vacinação”, disse Paulo Orso, presi-

Orso e Vallini estiveram presentes

dente do Sindicato Rural de Cascavel. 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Conforme Art. 2º, §2º da Lei nº 

13.178/2015, os interessados em obter a ra-
tificação deverão requerer a certificação do 
georreferenciamento do imóvel e a atualização 
da inscrição do mesmo no Sistema Nacional de 
Cadastro Rural (SNCR) no prazo de quatro anos 
a partir da publicação da Lei, ou seja, 23 de ou-
tubro de 2019. Conforme Art. 2º, §3º da Lei nº 
13.178/2015, o requerimento de que trata o § 
2º será apreciado pelo órgão federal responsável 
em até dois anos do pedido.

Atualmente o Projeto de Lei nº 1.792/2019 
visa ampliar, de quatro anos, contados a par-
tir de 22 de outubro de 2015, para dez anos, 
a partir da publicação do referido Projeto, já na 
forma de lei. Porém enquanto esse PL não for 

publicado, o prazo final permanece 23/10/2019.
Um dos documentos exigidos é o georrefe-

renciamento. O CAR (Cadastro Ambiental Ru-
ral), segundo o Incra, não substitui esse docu-
mento. “O CAR é uma base de dados estratégica 
para o controle e monitoramento ambiental sen-
do que, para fins de identificação da localização 
da área, são aceitos representação gráfica, plan-
ta ou croqui do imóvel rural baseados, inclusive, 
em imagens de satélite, não atendendo, portanto, 
os requisitos apontados pela Lei 10.267/2001” 
, disse a Assessoria de Imprensa do Incra em 
Brasília. Quem não fizer a ratificação, decorrido 
o prazo de quatro anos sem que o interessado 
tenha requerido as providências necessárias, ou 
na hipótese de a ratificação não ser possível, o 
órgão federal responsável deverá requerer o re-
gistro do imóvel em nome da União ao Cartório 
de Registro de Imóveis.

O deputado estadual Marcel Micheletto marcou presença na reunião do núcleo

Último encontro do ano
teve presença ilustre

NURESPOP

Visite o estande do Sicoob no 
Show Rural Coopavel 2020 e 
confira as taxas e condições exclusivas
para consórcios de máquinas, 
equipamentos e imóveis.

consorciounicoob.com.br

RECEITA ESTADUAL

Prazo para NFP-e
é prorrogado
A partir de julho de 2020, 
produtores terão que emitir 
nota eletrônica em vendas 
interestaduais

A Receita Estadual do Paraná prorrogou 
a emissão de Nota Fiscal de Produtor eletrô-
nica (NFP-e) para 1º de julho de 2020. Após 
esta data, os produtores rurais pessoas físi-
cas do Paraná terão que emitir o documento 
nas operações interestaduais. Nas operações 
internas, o produtor rural poderá continuar 
utilizando a nota fiscal de produtor em papel, 
modelo 4.

Ainda, o Ajuste Sistema Nacional Inte-
grado de Informações Econômico – Fiscais 
(Sinief) nº 29/2019 estipulando o prazo de 
obrigatoriedade da NFP-e no Brasil até 31 de 
dezembro de 2020. Ou seja, o Paraná antecipa 
o prazo final estipulado pelo Conselho Nacio-
nal de Política Fazendária (Confaz).

A nota eletrônica tem o mesmo valor da 
nota impressa. Entre os benefícios de sua uti-
lização estão aspectos como a eliminação da 
prestação de contas na prefeitura, redução de 
erros na escrituração e a facilidade de emitir 
o documento de qualquer lugar que possua 

um computador com acesso à internet.Além 
disso, o método reduz o consumo de papel, in-
centiva o uso de novas tecnologias e diminui 
os gastos públicos.

A Nota Fiscal de Produtor eletrônica é 
uma preocupação da FAEP, que desde 2018 
tem informado e realizado capacitação sobre 
o novo processo. Em parceria com a Receita 
Estadual do Paraná, a FAEP promoveu diver-

sos cursos para capacitar os colaboradores 
dos sindicatos rurais, para torná-los aptos a 
emitir a NFP-e em todas as operações para 
as quais a nota eletrônica é exigida. Ainda, as 
duas entidades elaboraram um material para 
orientar os produtores sobre como proceder 
em relação ao assunto. A versão digital do 
panfleto será disponibilizada no site www.
sistemafaep.org.br, no link Serviços.

É a segunda vez que prazo é alterado
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Situação, infelizmente comum 
no campo, causa milhões 
de prejuízos aos bolsos dos 
produtores no Paraná 

Se o produtor rural não foi vítima, cer-
tamente ele conhecerá alguém que foi vítima 
de alguma queda ou instabilidade da rede de 
luz da Copel. Apesar do recente anúncio de 
investimentos, produtores tem sofrido com os 
prejuízos causados pela empresa, que se re-
cusa a pagar em quase 100% dos casos. 

Há muitos anos a minha família Castanha 
trabalha com produção de frangos de corte na 
área rural de Cascavel, na Linha Scanagatta. 
Atualmente trabalham associados à Coopera-
tiva Lar.  

A atividade é uma das mais dependentes 
de energia elétrica. Mesmo que volte, o cho-
que térmico sofrido pelos animais continua a 
causar mortes nos dias subsequentes.

No dia 11 de janeiro, aconteceu uma que-
da de energia por causa de problemas na rede 
elétrica da região. Segundo Adenilson Casta-

Orso e Vallini estiveram presentes

nha, imediatamente a Copel foi avisada pela 
família e outros moradores sobre o problema, 
mas demoraram cerca de 16 horas para resol-
verem o problema e reestabelecer a energia. 
“Enorme demora de atendimento, total desin-
teresse e com funcionários de baixa capacida-
de técnica para solucionar o problema, a Copel 
também não faz a manutenção adequada e 
necessária das redes elétricas, deixando as 
em situação precária. Temos até os protocolos 
pedindo para fazer manutenção nas redes cor-
tar os galhos, mas eles nunca fizeram”, disse.

Sem energia elétrica os aviários não 
fornecem ventilação, temperatura adequada, 
água e comida para as aves. “Esse não é um 
caso isolado. Diversos produtores sofrem e 
já sofreram com esse problema. Precisamos 
todos de solução, o mínimo que se espera de 
uma companhia do tamanho da Copel é de 
que possamos confiar nos seus serviços”, la-
mentou. Além da morte dos frangos, que eles 
ainda tem que pagar à Cooperativa, o aerador 
dos peixes queimou e o painel eletrônico do 
poço artesiano. 

O caso de Nereide Dolla, em São João do 
Oeste, também foi semelhante. O fato acon-

teceu dia 15 de dezembro. “Faltou luz das 
16h30 do dia 15 até as 11h15 do dia 16. Isso 
ocasionou a perda de 27 toneladas de peixe, 
que estavam sendo embarcados para o abate”, 
relatou.

Neste período, os aeradores ficam liga-
dos 24h por dia. Os animais estão maiores e 
precisam de mais oxigênio. Sem energia, eles 
morrem.

Ela relata que ligou inúmeras vezes para 
a Copel, entrou pelo aplicativo do celular – 
ferramenta criada por eles para dar mais se-
gurança aos produtores, pois trabalham com 
produtos perecíveis – e não adiantou. Foram 
R$ 130 mil de prejuízo.

Agora tendo que renegociar financiamen-
tos e cheia de dívidas, Nereide busca forças 
para recomeçar a atividade em sua proprieda-
de rural, que tem apenas 1,5 alqueire. 

“Um produtor de Marechal vai se comoveu 
e vai me doar os alevinos para eu utilizar nos 
meus tanques e pagá-lo mais para frente. É 
bom saber que ainda podemos contar e ajudar 
a gente a recomeçar”. 

REFRIGERADOS
Não é só nas propriedades rurais que 

Mais de 8 mil frangos mortos

Falta de energia causa 
prejuízos a produtores

COPEL

existem os problemas. Na cidade também. A 
Cooperativa Victa, de ovinos, perdeu mais de 
R$ 31 mil em carnes porque ficou três dias 
sem refrigeração em seu abatedouro. 

A Farm Families, localizada na Fundetec, 
também perdeu cinco cabeças de gado por fal-
ta de refrigeração. Os problemas acontecerem 
entre março e maio de 2019, obrigando a em-
presa a instalar um gerador. 

“Nós precisamos ter segurança para tra-
balhar. Energia é básico. Ficar sem energia 
em casa e não poder assistir televisão à noite 
é uma coisa. Ninguém perde dinheiro com 
isso. Mas nas propriedades rurais com essas 
especificidades, isso não pode acontecer”, 
resumiu Paulo Orso, presidente do Sindicato 

Rural de Cascavel. 
A COPEL

Questionada sobre os problemas, a Copel 
encaminhou uma nota. Confira o posiciona-
mento na íntegra:

“A Copel é a maior empresa do Paraná e 
atua com tecnologia de ponta nas áreas de ge-
ração, transmissão e distribuição de energia. 
Na área de distribuição de energia, atende 
praticamente 100% dos domicílios nas áreas 
urbanas e passa de 90% nas regiões rurais. 
Suas equipes são preparadas para atender, no 
menor tempo possível, ocorrências decorren-
tes de todo tipo de adversidade que afetem o 
sistema elétrico da empresa.

A companhia é uma empresa regulada 
que precisa seguir as regras da Agência Na-
cional de Energia Elétrica (ANEEL). A própria 
Aneel especifica que não existe possibilidade 
de fornecimento ininterupto de energia aos 
consumidores e que, para atividades como 
criação de frango e piscicultura, o produtor 

“Faltou luz das 16h30 
do dia 15 até as 
11h15 do dia 16. Isso 
ocasionou a perda de 
27 toneladas de peixe, 
que estavam sendo 
embarcados para o 
abate”
Nereide Dolla, em São João do Oeste

precisa ter um gerador que deve ser acionado 
em caso de interrupção no fornecimento.

Na maior parte das vezes, as interrupções 
ocorrem por situações que fogem ao controle 
da concessionária de energia, como descargas 
atmosféricas, condições climáticas adversas 
e abalroamento de postes, por exemplo. E há 
casos em que essa queda de energia aconte-
ce pela ação do sistema de proteção da rede 
elétrica, que desliga ao identificar alguma si-
tuação de risco na rede, evitando acidentes. 

INVESTIMENTOS
A região Oeste foi uma das que mais re-

ceberam investimentos em melhorias no ano 
passado – grande parcela dos 800 milhões 
destinados ao Estado no período. Além disso, 
o Paraná Trifásico, que já está em andamento, 
vai trazer melhorias para toda a região. “São 
mais de 2 bilhões de investimentos em uma 
série de obras ao longo de 4 anos que vão me-
lhorar a qualidade do fornecimento de energia 
à área rural”.

27 toneladas de tilápias perdidas Prejuízo sempre estoura no bolso do produtor
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MEIO AMBIENTE

Projeto piloto diminui
borrachudos no campo
Agricultores de Cascavel sentem 
efeitos de produto que combate 
o borrachudo e se animam com 
projeto piloto

No dia 26 de novembro, os moradores da 
região de Sede Alvorada, distrito de Casca-
vel, iniciaram a realização de um projeto que 
mudaria e mudou suas vidas para sempre. 
Naquela ocasião, houve a entrega oficial de 
alguns litros do produto de controle biológico 
do borrachudo, praga que causa transtornos 
na vida dos agricultores há anos. Pioneiro no 
Paraná, o projeto piloto é voltado ao controle 
biológico de borrachudos na bacia hidrográfi-
ca de Cascavel. O objetivo da iniciativa é con-
trolar a população do inseto, garantindo assim 

o bem-estar e a saúde da população do campo 
e da cidade. Depois de dois meses de trabalho, 
a realidade mudou completamente.

Foram mobilizados os produtores rurais 
numa extensão de 25 quilômetros do Rio das 
Antas, iniciando pelo perímetro urbano. Os 
agricultores receberam o BTI, produto bioló-
gico com ação exclusiva nas larvas do borra-
chudo, e foram orientados quanto a aplicação. 

A aplicação do BTI deve seguir rigoro-
samente as orientações técnicas para apre-
sentar o resultado esperado. Cada proprietá-
rio rural é encarregado de aplicar o produto 
que será fracionado como forma de garantir a 
segurança. A proliferação do mosquito acon-
teceu devido a um desiquilíbrio ecológico e 
excesso de matéria orgânica no rio, além da 
falta de predadores naturais.  

A base do produto é uma bactéria, o 

bti, que mata a larva do inseto. O inseticida 
é diluído em água na proporção adequada e 
espalhado pelo riacho. Em poucos segundos, 
forma-se uma espuma. Segundo estudos da 
Embrapa, o inseticida não faz mal à saúde das 
pessoas, de peixes e de outros animais

O primeiro ciclo encerrou-se no dia 21 
de janeiro e foi considerado um sucesso. A 
primeira etapa do projeto foi custeada pelo 
Sindicato Rural de Cascavel e pela Sanepar. 

Na última reunião, realizada no dia 15 
de janeiro, o grupo gestor responsável pelo 
projeto, que reúne diversas entidades, traçou 
diretrizes para os próximos passos. “Sempre 
temos que trabalhar em uma iniciativa maior, 
porque só a aplicação do produto não é o sufi-
ciente”, alertou Ney. 

Clair Vicelli, bióloga responsável pela 
empresa fornecedora do produto, destacou 

Aplicação é feita em somente um rio e afluentes. Ideia é disseminar em toda o município

que esse método é usado com muito suces-
so em outros países e também em São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina há muitos 
anos. Somente o RS aplica 25 mil litros do 
produto por ano. “Já ficou comprovado que é 
uma solução viável e biológica, não afetando 
ninguém além das larvas de borrachudo. Não 
há contaminação ambiental e também não há 
nenhum relato de resistência das larvas ao 
produto, o que também é ótimo”, comentou.

No entanto, ela recomenda que é preciso 
realizar todo um manejo ambiental para que a 
eficácia da iniciativa seja ainda maior. “Lim-
peza dos rios, reconstituição da mata ciliar 
entre outras ações complementam e tornam o 
projeto mais efetivo”, orientou.

Paulo Orso, presidente do sindicato, re-
forçou a necessidade dos cuidados ambien-
tais. “Produtores já sabem disso e também 
estão fazendo. A ação não pode ser isolada. É 
todo um trabalho ambiental”.

RELATOS E RESULTADOS
O engenheiro agrônomo Marcio Bisinoti 

foi um dos organizadores do grupo. Segundo 
ele, o senso de comunidade tem prevalecido e 
as pessoas tem se ajudado. “Muita gente em-
penhada para dar certo. A chuva atrapalhou 
um pouco, mas tudo tem dado muito certo e o 
pessoal está satisfeito”. 

Judite Stopel mora há 37 anos em Sede 
Alvorada. Segunda ela, a situação nunca fi-
cou tão crítica como nos últimos anos. “Não 
dava para fazer nada se não estivesse cheio 
de roupa. Era insuportável”, conta. Depois da 
aplicação do produto, a vida melhorou. “Não 
queremos mais que isso volte. Assim como o 
pessoal da cidade quer se ver livre da dengue, 
nós não queremos mais o borrachudo”, dis-
se. Até para cortar grama o mosquito criava 
dificuldades. “Insuportável. Não tinha como 
cortar grama porque o enxame vinha como 
mais força. Agora, depois do produto, tudo 
melhorou uns 80%”, disse Esmael Scopel. 

Outro problema também foi recordado pela 
agricultora Etelvina Romanoski. “Não era só a 
gente que sofria. Os animais sofriam demais. 
Eles eram tão picados que até feridas criavam, 
abrindo espaços para outras bicheiras. Agora 
ficou bom de novo, mas não podemos parar se 
não eles voltam”, alertou. 

Paulo Orso comentou que o sindicato, 
líder do grupo gestor em combate ao borra-
chudo, tem como função garantir a qualida-
de de vida no campo. “Sempre estamos aqui 
para defender os interesses dos produtores. 
Era uma situação insuportável e nós vamos 
batalhar para que ela nunca mais volte”, con-
cluiu

“Não tínhamos mais 
lazer. Precisamos que 
esse projeto continue”
Anderson Scheffer, gerente da fazenda 
Agronômica na Linha San Martin

Etelvina também alerta para o sofrimentos dos 
animais

Esmael recorda que nem grama era possível 
cortar sem sofrer
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ÓCULOS
NA HORA!

ANOS

Tem pressa?
Nas Óticas Curitiba, você deixa
sua receita e em 60 minutos
seus óculos ficam prontos!
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Pesquisadores da Embrapa 
descobrem que a maciez está 
diretamente relacionamento com 
o sexo dos reprodutores

Estudo desenvolvido na Embrapa Pecuária 
Sudeste (SP) comprovou que a maciez da carne 
bovina está diretamente relacionada ao sexo 
dos reprodutores. Assim como os humanos, 
os bovinos também apresentam duas cópias de 
cada um dos seus genitores: do pai e da mãe. 
Em alguns casos, porém, há maior expressão 
de genes paternos ou maternos.

A pesquisa identificou que variações no 
DNA dos progenitores afetam a expressão de 
cópias de um mesmo gene nos bezerros. Os 
resultados são relevantes para o melhoramento 
genético de raças, pois não adianta selecionar 
um reprodutor se os seus descendentes não 
herdarem as suas características de interesse, 
como a maciez da carne, por exemplo, ou, na 
linguagem técnica: se os seus alelos (formas 
alternativas de um determinado gene) não se 
manifestarem na progênie (prole).

“Foram estudadas as variações do DNA que 
apresentam essa diferença. A partir daí, é pos-
sível prever se determinadas características se 
expressarão mais ou menos no animal,” conta 
a pesquisadora da Embrapa Luciana Regitano. 
“A pesquisa nos ajuda a entender por que al-
gumas características ‘saltam gerações’, ou 
seja, passam de avós para netos, mas não se 
manifestam nos filhos”, esclarece. Esse traba-
lho foi apresentado no Congresso da Sociedade 
Internacional para Genômica Funcional dos 
Animais (ISAFG), na Austrália.

Esse conhecimento permite aos cientistas 
definir se a seleção de um determinado gene 
deve ser feita pela via paterna ou materna. 
Contribui também para mapear as mutações 
regulatórias, pois sempre que existe essa dife-
rença de expressão entre os dois alelos, espera-
-se encontrar na vizinhança uma mutação que 
afete a regulação daquele gene.

CARNE MAIS MACIA DEPENDE DO 
TOURO OU DA VACA?

A pesquisa é interessante para as áreas de 
reprodução e melhoramento. Mesmo tendo uma 
cópia do gene da mãe e outra do pai, ocorre um 
fenômeno observado na última década em que 

GENÉTICA ANIMAL

De onde vem a maciez 
da carne bovina?

somente a cópia herdada do pai (ou da mãe) vai 
se manifestar. Esse problema foi chamado de 
“imprinting” e a sua origem ainda é pouco co-
nhecida dos cientistas.

Os estudos sobre “imprinting” geralmente 
se voltavam às doenças. Uma das hipóteses é 
que com a evolução, os organismos não conse-
guiram se adaptar à condição diploide (duas có-
pias do genoma) e, das duas cópias, uma acaba 
se desligando (apenas uma se manifesta).

Como exemplo, Regitano cita um gene que 
melhora a maciez da carne. “O processo de me-
lhoramento seleciona o animal que produz car-
ne mais macia. Se a expressão do gene desse 
animal só se dá a partir da cópia da mãe, não 
adianta usar um touro melhorado e esperar que 
seus filhos produzam esse tipo de carne. Essa 
característica só poderá se manifestar nos ne-
tos dele que forem filhos de suas filhas, pois 
terão herdado a cópia do gene de suas mães”, 
explica a pesquisadora.

Segundo ela, é preciso repensar a forma 
como se vai “levar” esse gene para as gerações 
futuras ou considerar isso na hora de fazer a 
modelagem matemática do que se espera da 

seleção. “É necessário valorizar o ganho na 
progênie”, afirma a cientista.

DADOS GENÉTICOS DE BOVINOS 
INÉDITOS NO MUNDO

A pesquisa desenvolvida por Marcela Sou-
za durante seu doutorado na Alemanha resul-
tou na elaboração de um compêndio de fatores 
de transcrição bovinos inédito no mundo.

Ao começar a estudar a expressão alélica 
de genes importantes para a maciez da carne 
em bovinos, ela percebeu que não havia na lite-
ratura um banco de dados curado manualmente 
para esse fim, a exemplo dos que existem para 
camundongos e humanos.

O compêndio foi construído com base no 
banco de humanos mais utilizado na literatura. 
“Entrei em contato com o autor desse banco, 
Juan Vaquerizas, pesquisador principal do Ins-
tituto Max Planck de Biomedicina Molecular 
em Münster, na Alemanha, que me recebeu 
por quatro meses”, explica a estudante.

“O período na Alemanha não foi suficiente 
para analisar, um por um, os cerca de 1.600 
genes, conferindo funções evidenciadas na li-
teratura e domínios presentes nas sequências 

Faltou legenda da foto

dos genes. Foi um longo processo até conseguir 
terminar e publicar”, assinala.

O documento traz ainda um banco de cofa-
tores de transcrição, proteínas que interagem 
com os fatores auxiliando em sua função de 
controle sobre a expressão dos genes.

Ainda não se conhece funcionalmente 
100% do genoma bovino e esse trabalho é um 
ganho para o campo de estudo da genética des-
ses animais. Além do conhecimento de base 

acrescentado, os pesquisadores poderão usar o 
compêndio em vez dos bancos de dados huma-
nos ou de camundongos.

“Mas esse é só o começo, ainda temos mui-
tos desafios à frente. Um deles é a atualização 
do banco, que foi construído com base nos da-
dos disponíveis na literatura naquele momento. 
Com o passar dos anos, mais proteínas terão 
suas funções conhecidas e o documento preci-
sará ser retificado”, pondera.

EFICIÊNCIA ALIMENTAR
TAMBÉM É HERANÇA

A partir de dados do fígado de animais da 
raça Nelore, a bióloga Marina Ibelli Pereira 
Rocha está buscando descobrir como a carac-
terística de eficiência alimentar é transmitida 
do pai, ou da mãe, para o filho. Eficiência ali-
mentar é a capacidade de o bovino alcançar o 
peso ideal (e produzir mais) consumindo menos 
alimentos.

Para sua pesquisa, ela está avaliando os 
extremos em eficiência alimentar – 15 ani-
mais mais eficientes (que alcançam o mesmo 
peso comendo menos) e 15 menos eficientes 
(comem mais para chegar ao mesmo peso). 
“Temos dados de sequenciamento de RNA, ou 
seja, expressão dos genes dos dois grupos, e 
estamos avaliando as diferenças de expressão 
de cada um deles”, afirmou.

No caso, Rocha estuda um tipo de expres-

“É por isso que é 
importante investir em 
genética. Cada vez mais 
temos a comprovação 
científica e resultados 
ótimos no campo 
mostrando que investir 
em genética no rebanho 
dá resultado tanto para 
o produtor como para o 
consumidor”
Paulo Vallini, diretor do Sindicato Rural de 
Cascavel

são dos genes chamado alelo-específica. Cada 
animal possui duas cópias de cada gene – uma 
oriunda do pai e outra da mãe. “Supostamente, 
eles vão se expressar igualmente, porém, em 
determinados casos um se expressa mais que 
o outro. Ainda há muito a estudar sobre a ex-
pressão diferencial desses alelos, se vêm do pai 
ou da mãe. É o que chamamos de imprinting”, 
conta. Uma descoberta a cientista já fez: a vaca 
é tão importante para determinar as caracterís-
ticas do filhote quanto o touro.

Nos estudos sobre a expressão alelo-espe-
cífica e a diferença entre as cópias, a pesquisa 
levantou alguns genes que fazem sentido para 
explicar essa “transmissão de dados”, que a ge-
nômica chama de transcrição. Para descobrir o 
fenótipo (característica “visível”) de, por exem-
plo, depósito de menos gordura, que geralmen-
te indica um animal mais eficiente, a cientista 
procurou as vias metabólicas nas quais os 
genes que tentam explicar essa característica 
atuam. Nesse caso, a atuação dos genes em 
vias de ácidos graxos ou na ocorrência de es-
tresse oxidativo dentro da célula poderia ajudar 
a entender.

Na literatura há vias que explicam as modi-
ficações fenotípicas. Encontrar essas vias seria 
como localizar a página de um livro, mas ainda 
é preciso descobrir se as letras que estão ali 
fazem sentido.
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PARANÁ

Agro é responsável por
77% das exportações
Esses números mantiveram o 
Estado na 3ª posição no ranking 
nacional das exportações do 
setor em 2019, correspondendo 
a 13,02% do volume brasileiro, 
que foi de US$ 96,8 bilhões

O agronegócio foi responsável por cerca 
de 77,6% das exportações do Paraná em 2019. 
Dos US$ 16,2 bilhões exportados, US$ 12,6 
bilhões são dos produtos do agronegócio. 
Esses números mantiveram o Estado na 3ª 
posição no ranking nacional das exporta-
ções do setor em 2019, correspondendo a 
13,02% do volume brasileiro, que foi de US$ 
96,8 bilhões, atrás apenas do Mato Grosso 
(17,22%) e São Paulo (15,63%). Os dados são 
do Ministério da Agricultura e do Ministério 

da Indústria, Comércio Exterior e Serviços.
Seguindo a tendência nacional, as prin-

cipais commodities exportadas pelo Paraná 
foram a soja e as carnes, com destinos como 
China (soja e frango), Arábia Saudita e Emi-
rados Árabes (frango). Também destacam-se 
o milho e os produtos florestais. Somados, 
esses produtos geraram uma receita de 
aproximadamente US$ 13,1 bilhões para o 
Estado em 2018, enquanto que em 2019 o 
valor reduziu para US$ 12,6 bilhões. “Esse 
fato explica-se pela redução da produção 
de soja na safra 2018/2019, uma queda de 
aproximadamente 3,1 milhões de tonela-
das, já que fatores climáticos como a seca 
reduziram a produção de soja no Estado no 
ano passado”, diz o chefe do Departamento 
de Economia Rural (Deral) da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Salatiel Turra.

Ao registrar exportações totais de US$ 

16,2 bilhões, o Paraná recuou mais do que o 
Brasil (19%) no último ano. As exportações 
do agronegócio paranaense também caíram 
12% de 2018 para 2019. “O agronegócio teve 
um reposicionamento nas exportações totais 
do Estado. Esse índice de 77,6% corresponde 
à segunda maior participação em 11 anos, 
só perdendo para 2015 (78%). Ao exportar 
bastante e importar pouco, o agronegócio 
paranaense gerou um superávit de US$ 11,2 
bilhões no ano e US$ 116,2 bilhões em 11 
anos”, analisa o secretário estadual da Agri-
cultura, Norberto Ortigara.

Com relação às importações, o agrone-
gócio do Estado também ocupa a 3ª posição 
no ranking nacional. Em 2019, o Paraná im-
portou US$ 12,7 bilhões, sendo US$ 1,4 bi-
lhão do agronegócio. Assim, a participação 
do agro na importação subiu de 9,61% em 
2018 para 10,09 % no ano passado.

 Agro mostra força no Paraná mais uma vez

Frango continua carro-chefe

PRODUTOS 
Foram destaques nas exportações do 

agronegócio paranaense no ano passado o 
complexo soja, com 13,26 milhões de tone-
ladas e US$ 4,79 bilhões, correspondendo a 
14,7% do total brasileiro; o milho, com 4,54 
milhões de toneladas e US$ 789 milhões, um 
crescimento de 302% em relação a 2018; e 
as carnes, com 1,78 milhão de toneladas e 
US$ 3,03 bilhões, 18% do total exportado 
pelo Brasil e crescimento de 8,2% em rela-
ção a 2018.

As três principais carnes apresentaram 
crescimento na receita: frango (aproxi-
madamente 9%), suínos (21,5%) e bovinos 
(3%). Ortigara destaca que o Paraná é líder 
nacional na produção de proteínas animais 
e segundo maior produtor de grãos. “Os nú-
meros comprovam que somos um importante 
abastecedor das cadeias animais e também 
mostram a força do cooperativismo parana-
ense”, diz.

Também apresentam bons resultados 
o complexo sucroalcooeiro, com 1,94 mi-
lhão de toneladas e US$ 566,8 milhões, e o 

complexo florestal, com 3,73 milhões de to-
neladas e US$ 2,31 bilhões, especialmente 
madeira e a celulose.

CASCAVEL E REGIÃO
Cascavel também se destacou entre os 

municípios exportadores do agronegócio. Em 
2019, foram US$ 507,7 milhões exportado-
res em produtos do agronegócio para fora do 
país, número muito superior aos US$ 369,6 
milhões de 2018. (37,35%).

Somados, os principais exportadores do 
Oeste do Paraná (Cascavel, Palotina, Toledo, 

Cafelândia, Matelândia, Foz do Iguaçu, Me-
dianeira e Marechal Cândido Rondon) envia-
ram juntos para o exterior a quantia de US$ 
2,35 bilhões (quase 100% é fruto do agro-
negócio, exceto esquadrais de cerâmica e 
carrocerias). Deste montante, o destaque vai 
para China, que comprou um terço de todo o 
bolo: US$ 785 milhões. A avicultura lidera a 
lista, com 50% das vendas (US$ 1,1 bi). Ela 
é seguida pela soja (US$ 358 milhões) e por 
carne suína (US$ 140 milhões). 

NACIONAL
 O Brasil exportou, em 2019, US$ 224 

bilhões, queda de 6,4% na comparação com 
2018, influenciada por um crescimento eco-
nômico ainda baixo e pela redução do ritmo 
de crescimento da China, principal parceiro 
comercial do País.

Os produtos do agronegócio correspon-
dem a 43,2% do total exportado pelo País no 
ano passado, uma queda de 4,8% na compa-
ração com 2018. Houve recuo de 19,6% no 
saldo comercial total (US$11,3 bilhões de 
queda) e de 5,3% no agronegócio brasileiro 
(US$ 4,6 bilhões).

Em 11 anos, o agronegócio trouxe líqui-
dos ao Brasil US$ 836,4 bilhões, resultado 
de um grande esforço exportador e baixas 
importações. Foram destaques nas exporta-
ções brasileiras o complexo soja, com 91,65 
milhões de toneladas e US$ 32,6 bilhões, 
predominando a soja em grão; o complexo 
carnes, com 6,96 milhões de toneladas e 
US$ 16,5 bilhões, todos com crescimen-
to em 2019 (boi, frango e suínos); o milho, 
com 43,25 milhões de toneladas (recorde) e 
US$7,3 bilhões; o complexo sucroalcooeiro, 
com 19,6 milhões de toneladas e US$ 6,2 
bilhões, destacando-se o açúcar; complexo 
florestal (madeira, papel e celulose), com 
24,5 milhões de toneladas e US$ 12,9 bi-
lhões, destacando-se a celulose; o café, com 
2,3 milhões de toneladas e US$ 5,1 bilhões; 
sucos, com 2,5 milhões de toneladas e US$ 
2,43 bilhões; e as frutas, com 3,5 milhões de 
toneladas e US$ 3,5 bilhões.

“Mesmo sabendo da 
nossa força, sempre me 
impressiona a grandeza 
desses números. E 
sempre me motivo, 
sabendo que ainda 
podemos muito mais”
Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel
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A Estrada do Colono foi fechada 
pelo Ibama em 12 de outubro de 
1986. Desde então, sociedade e 
políticos buscam reabertura

Líderes políticos das regiões Oeste e 
Sudoeste do Paraná se uniram no dia 20 de 
janeiro, na sede da Amop (Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná), em Cascavel, 
para se manifestar a favor da reabertura da 
Estrada do Colono, que liga as duas regiões 
através do Parque Nacional do Iguaçu.

Uma comissão de prefeitos foi criada para 
discutir o assunto e buscar interceder politi-
camente junto ao Senado da República, onde 
tramita proposta de reabertura da Estrada-
-Parque. Fazem parte da comissão os prefei-
tos de Jesuítas, Junior Weiller; de Serranó-

ESTRADA DO COLONO

Amop cria comissão 
para atuar na reabertura

Moradores de Capanema sonham com a reabertura da estrada fechada pela primeira 1986

Amop junta forças para reabertura da estrada

polis do Iguaçu, Ivo Roberti; de Matelândia, 
Rineu Menoncin; de Maripá, Anderson Bento 
Maria e de Guaíra, Heraldo Trento.

A reunião contou com as presenças do 
deputado estadual Nelson Luersen, coorde-
nador da Frente Parlamentar em Favor da 
Reabertura da Estrada do Colono, do depu-
tado estadual Marcel Micheletto, do diretor 
executivo da Amsop (Associação dos Muni-
cípios do Sudoeste do Paraná), Beto Anisi, 
do jornalista Waldomiro Cantini (membro da 
Comissão de Reabertura da Estrada do Colo-
no da região Sudoeste) e outras lideranças.

A ideia das lideranças regionais do Oeste 
e Sudoeste é contrapor a postura já contra-
riamente manifesta à reabertura por parte 
do senador capixaba Fabiano Contarato, 
presidente da Comissão de Meio Ambiente 
(CMA) do Senado Federal.Fabiano esteve so-
brevoando a Estrada do Colono e manifestou 
sua disposição em lutar contra a reabertura.

Neste sentido, o senador paranaense Al-
varo Dias manifestou-se favorável ao tema, 

colocando-se à disposição para ser interlo-
cutor do movimento pró-reabertura na Casa. 
A estratégia, agora, é confrontar os pare-
ceres e reforçar a força da opinião pública 
sobre o tema. “Essa é uma bandeira de luta 
das mais antigas da Amop e não apenas dos 
moradores daqueles municípios diretamente 
atingidos, mas de toda a região. A voz dos 
moradores da região, que são os mais pre-
ocupados com a preservação do Parque Na-
cional Iguaçu, precisa ser ouvida”, disse Ju-
nior. “Chega de decisões de cima para baixo, 
que não levam em conta as necessidades e 
desejos da nossa gente”, observou o deputado 
Micheletto, recordando da luta de seu pai, o 
ex-deputado federal Moacir Micheletto, na 
causa. “Junto com os prefeitos da região su-
doeste, os prefeitos da Amop estão buscando 
junto aos nossos representantes no Senado o 
apoio a esta causa”, disse o prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos. “Queremos uma 
estrada ecológica que sirva de exemplo para 
o mundo e que seja sustentável sob o ponto 

de vista econômico e turístico”, comentou 
Luersen. O deputado também defendeu que 
o Ibama e o ICMBIO (Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade) adminis-
trem a estrada.

Paranhos também disse que hoje há mais 
maturidade e responsabilidade para tratar de 
temas ambientais relacionados à estrada que 
ligava as regiões oeste e sudoeste do Paraná. 
“Não é uma questão de exploração da estra-
da, mas uma necessidade de integração, com 
respeito ao meio ambiente”, disse.

A ESTRADA
A proposta visa à criação de uma estra-

da-parque no percurso original, que corta o 
Parque Nacional do Iguaçu e liga Serranópo-
lis do Iguaçu (oeste) a Capanema (sudoeste).

Segundo Alvaro Dias, o impacto será mí-
nimo: 17 hectares afetados com a reabertura 
em 183 mil hectares - 0,010% do Parque. 
“Os prefeitos compensarão esse impacto com 
políticas no entorno, com preservação nesse 
cinturão, com reservas”.

Fechamento da estrada, que cortava o Parque Nacional, afetou toda a logística de transporte da região

Estrada já foi tomada quase que totamente pela vegetação
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MUSEU AGRO

Museu em São João é 
uma viagem no tempo
Espaço, em São João do Oeste, 
reúne diversas relíquias da 
história da nossa região

São João do Oeste, distrito de Cascavel, 
além de representante da pujante agropecuá-
ria de Cascavel, possui um lugar especial. Por 
trás de uma parede de bambu está localizado 
um tesouro da história do município, denomi-
nado Museu Nossa Senhora Aparecida. Seu 
fundador, Severino Pierczarka, mora há 73 
anos no distrito, quando chegou com 11 me-
ses de vida. “Fui juntando algumas coisas que 
tinha guardado e recebi muitas doações. Não 
podemos esquecer o nosso passado”

O espaço inaugurado em outubro de 2019. 
A ideia surgiu graças a uma carroça, usada 
pela família dele para vir de Santa Catarina a 
São João. A viagem durou 27 dias. A carro-
ça de número 45 foi emplacada em 1958 em 
Cascavel e ainda guarda o colchão de palha e 

Severino conta saudoso as histórias de seu 
tempo

Monjolo é uma das atrações

o cobertor de pena de ganso. Desde 2014 ele 
vem juntando os itens do acervo do museu. 

Severino recorda com carinho da história. 
“Minha família veio de Canoinhas, de Santa 
Catarina, para tentar a vida aqui. Era bonito 
de ver aqui o quanto de pinheiro tinha. Meu 
pai contava muitas histórias sobre isso, di-
zendo que eram tantas árvores que pareciam 
que elas se emendavam”, conta saudoso.

Toda a vida dele foi ligada à roça, onde 
trabalha desde os cinco anos. Hoje, está apo-
sentado, mas ainda tem uma propriedade 
rural. “Desde pequeno eu ajudava a mãe a 
plantar alho e batata. Continuei a minha vida 
inteira trabalhando na lavoura. Agora criei 
esse espaço para lembrar de todos esses equi-
pamentos, que foram todos usados aqui no 
nosso município”. 

O ACERVO
No local, estão à disposição dos visitan-

tes mais de 100 objetos antigos carregados de 
histórias, todos devidamente nominados em 
referência aos seus antigos donos.

Entre os itens estão a bruaca, espécie de 

mala que os tropeiros colocavam em cima dos 
burros para carregar itens da viagem; má-
quina de fazer quirela de milho; o monjolo, 
máquina que trabalha à base do peso de água 

para a fabricação de fubá; o ferro à base de 
carvão; o moedor de trigo; o socador,  moedor 
e separador de erva-mate rudimentar. 

Fotos antigas e até o documento da carro-

A carroça e o documento dela estão no museu

ça fazem parte do acervo, que também dedica 
um banner aos colaboradores, doadores e a 
um pouquinho da sua história. Ou melhor: da 
nossa história. 

Moedor de milho é uma das relíquias
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Carlos Massa Junior assinou, 
durante Assembleia Geral da 
Federação, um protocolo de 
intenções que lançou o Programa 
Descomplica Rural, que visa 
dar segurança jurídica aos 
empreendimentos no campo

O governador do Paraná, Carlos Massa 
Junior, assinou durante a Assembleia Geral 
da FAEP (Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná), no dia 27 de janeiro, um proto-
colo de intenções que lança o Programa Des-
complica Rural. A iniciativa, que envolve a 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest) e o governo estadual, visa 
promover o desenvolvimento sustentável por 

LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS

Governador anuncia 
desburocratização

vor de não atrapalhar os produtores”, ressalta.
Na ocasião da assinatura do Protocolo de 

Intenções, o governador Carlos Massa Junior 
destacou o fato da nova metodologia criada irá 
permitir a abertura de empreendimentos ru-
rais em poucos dias. “Processos que hoje le-
vam três, seis meses, até um ano, serão feitos 
em poucos dias. E mais que isso, queremos 
tirar investimentos que estão na fila para que 
possam gerar empregos e riquezas e servir de 
exemplo para atrair novos investidores”, diz o 
governador.

Márcio Nunes, secretário da Sedest, 
classificou o lançamento como um momento 
histórico. “Vivemos momento único, no qual 
conseguimos sentar todos na mesma mesa, 
nossos técnicos com os técnicos de sindicatos 
rurais, produtores e todos os nossos parcei-
ros para unir esforço e escrever o Descom-
plica Rural”, enfatizou. “Esta é a primeira vez 

meio de ações que garantam agilidade na con-
cessão de licenciamentos ambientais. A FAEP 
teve uma contribuição direta na construção da 
iniciativa, que visa proporcionar segurança 
jurídica, bem como processos qualificados e 
consistentes e que estejam de acordo com as 
necessidades dos setores econômicos produ-
tivos e da preservação ambiental. Paulo Orso, 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel, e 
Paulo Vallini, diretor secretário, participaram. 

Para o presidente da FAEP, Ágide Mene-
guette, entre vários pontos, o principal mérito 
do Descomplica Rural é ter sido construído 
com a participação direta do setor produtivo, 
o que permite estar adequado com a realidade 
do campo. “O produtor vive com um emara-
nhado de burocracia, pois precisa bater em 
várias portas para conseguir tocar o seu ne-
gócio. O Descomplica Rural irá dar condição 
de trabalho. Ou seja, o governo irá fazer o fa-

Ratinho provou mais uma vez seu respeito pelo agro

que surge um programa de governo com essa 
magnitude e que não é lançado em Palácio, 
mas junto com os produtores rurais, é um ato 
histórico, que reconhece o papel daqueles que 
querem investir no Estado do Paraná. O maior 
programa social que pode existir é a geração 
de empregos”, completou.

De acordo com o presidente em exercício 
do Instituto Água e Terra (IAT), José Volnei 
Bisognin, o Descomplica Rural irá agilizar o 
processo de licenciamento ambiental no Pa-
raná, inclusive tirando da fila cerca de 10 mil 
pedidos que estão em trâmite. “Irá facilitar 
muito a vida do homem do campo. Além de 
facilitar os pedidos de licenciamento ambien-
tal, os prazos de operação foram dilatados, em 
alguns casos, em até dez anos, onde antes era 
de dois”, destaca Bisognin. Em 2019, mais de 
30 mil licenças ambientais foram emitidas no 
Paraná.

O PROGRAMA
O Descomplica Rural pretende agilizar a 

liberação de licenças ambientais executando 
uma revisão criteriosa de normas e procedi-
mentos da Sedest e entidades vinculadas. Uma 
das principais ações será a inserção do licen-
ciamento dos empreendimentos que ainda são 
licenciados pelo Sistema Integrado Ambiental 
(SIA). Entre eles, estão: saneamento; cemité-
rios; fauna silvestre; geração, transmissão e 
subestação de energia; náuticos; minerários; 
rodoviários; aeroportos e aeródromos; ativi-

dades portuárias; transporte por dutos; além 
de obras diversas, como por exemplo draga-
gem, canais para drenagem, retificação de 
curso de água, entre outros.

Outras frentes de trabalho abrangidas 
pelo programa serão a elaboração da reso-
lução de pátio de caminhões; a revisão da 

Resolução CEMA nº 088/2013; a elaboração 
da resolução de piscicultura; a formulação 
da Portaria de regulamentação do Decreto 
nº 11.515/2018 – que dispõe sobre formas, 
prazos e procedimentos para a regularização 
ambiental das propriedades rurais no Estado 
do Paraná; entre outros.

Orso e Vallini com o governador em Curitiba

Diversas autoridades do agro paranaense reunidas com Ratinho
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Encontro aconteceu na 
Churrascaria Gandin e contou 
com aproximadamente 100 
pessoas

O Sindicato Rural de Cascavel realizou 
sua tradicional festa de confraternização de 
fim de ano no dia 13 de dezembro, na Chur-

Sindicato reúne sua
equipe de trabalho

CONFRATERNIZAÇÃO

rascaria Gandin, em Cascavel. Membros da 
diretoria e suas famílias, além de colabora-
dores e suas famílias, participaram da noite 
festiva. 

O encontro foi dedicado à descontração 
e a união dos participantes. No entanto, 
Paulo Orso, presidente da entidade, fez 
uma rápida apresentação dos avanços do 
setor e fez um balanço de todas as ativida-

des desempenhadas pelo sindicato ao longo 
de 2019. ”Foi um ano de muitas dificulda-
des, mas também de muitos aprendizados. 
Nosso País voltou a se ajeitar, as coisas 
voltaram a caminhar. O sindicato também 
precisou se reinventar, e esse processo 
de inovação e criação de novos serviços e 
melhorias para o associado será contínuo”, 
disse.
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Cursos Senar Confira os registros
dos Cursos do Senar

Curso de comunicação e oratória, realizado no dia 16 e 17 de janeiro

Curso de panificação, realizado em Rio do Salto, no dia 22 de janeiro
Curso de panificação na comunidade de São Roque, realizado dia 4 de 
dezembro de 2019

Curso de drones, realizado no dia 23 de janeiro, em parceria com a Areac
Curso de aplicação de defensivos agrícolas feito em parceria com o Iapar 
de Santa Tereza do Oeste. Ele aconteceu no dia 16 de dezembro de 2019.

Novos associados
Conheça os novos produtores rurais que passaram a integrar o nosso quadro de associados

ADRIANE HOFFMANN 
PICCOLOTTO - ESPIGÃO AZUL - 
MILHO, SOJA, TRIGO E AVEIA

HELENA PATERNO - SAO 
SALVADOR - MANDIOCA, 
BATATA-DOCE E HORTICULTURA

ALEIXO FIRMINO BEBBER 
JUNIOR - LINHA NOVO 
HORIZONTE - SOJA, MILHO E 
TRIGO

JEFERSON ALCEDIR BONATTO 
- PINHALZINHO - PECUÁRIA DE 
CORTE

ANDRESSA MOURA STANISKI DE 
SOUZA - COLÔNIA RIO DA PAZ 
- AVEIA, MILHO, SOJA, TRIGO E 
PECUÁRIA DE LEITE

JOÃO LUIZ CAVICHIONI - RIO 
DO SALTO - MILHO, SOJA, 
AVICULTURA E HORTICULTURA

MAIRA BASSANESI DE SILVA 
- SÃO FRANCISCO OU LOPE� - 
PECUÁRIA DE LEITE

REJANE BEATRIZ CASSOL - SAO 
PEDRO - MILHO, SOJA E FEIJÃO

DENIVAL RODRIGUES DE 
CAMPOS - COLONIA CIELITO_
LINDOESTE - MILHO, FEIJÃO, 
MANDIOCA E HORTICULTURA.

EVANDO DE CRISTO DE SOUZA - 
PINHALZINHO - SUINOCULTURA

JUSTINA INES RANZOLIN PENSO 
- REALEZA - PECUÁRIA DE 
CORTE

KARIN S. O. USCOCOVICH - 
COLONIA SAO FRANCISCO, CÉU 
AZUL - PECUÁRIA DE LEITE

RENILDA SOARES FERNANDES 
- LARANJEIRAS DO SUL - 
PASTAGENS, MILHO, SOJA, 
TRIGO E MANDIOCA

SANDRA GASPARELO - 
SANTA ROSA, GUARANIAÇU 
- PECUÁRIA DE CORTE, 
PASTAGEM E SILAGEM

ALVELINO RODRIGUES 
FERREIRA - COLONIA CIELITO_
LINDOESTE - MILHO, FEIJÃO, 
MANDIOCA E HORTICULTURA.

SÓ FALTA VOCÊ! ENTRE EM 
CONTATO HOJE MESMO PELO 
TELEFONE (45) 3225-3437 E 
ASSOCIE-SE!

Espaço 
reservado 
para sua

foto!
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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
Fone (45) 3039-1900

ÓTICAS CAROL
Desconto de 25% a vista.

Rua Paraná, 2941
Telefone 3039-4222

ÓTICA OCULAR
30% de desconto - Avenida Paraná 2999 

Fone (45) 3038-7897 / 99983-7896

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

CLÍNICA XERRI - ODONTOLOGIA, 
FISIOTERAPIA, PILATES E ESTÉTICA
Rua Marechal Candido Rondon, 1706 - 

Centro -  (45)  3040-2222 / 98407-8784

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

KARIN SACK OREJUELA - PSIQUIATRA
R. Minas Gerais, 2334 - S 7

Fone 3038 – 7971

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 - Cascavel/PR

Fone 3096-3241

CLÍNICA SENTIDOS
R. Minas Gerais 2061 - 5° and - S. 506 - 

Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

Convênios
CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO

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

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO

20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 
2729 - Parque São Paulo - Cascavel/PR. 

BEATRIZ DETTONI LONGO
Cirurgiã Dentista – Fone (45) 99942-
5569. Desconto de 25% para todos os 
procedimentos realizados em clínica;

 
ODONTOFAG

Desconto de 15% para tratamentos 
clínicos e 10% para tratamentos 

protéticos.  Avenida Brasil, 8247, 
Térreo, Centro -  Cascavel/PR

Fones 45 3035-1919 / 45 99119-1919
http://odontofag.com.br/

AGRO

ENGECTARE
Pojetos e consultoria rural

Fone: (45) 3220-7448 - 

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
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
Alto Alegre - Fone(45) 3321-1650

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO 
AGRÍCOLA

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

SAÚDE

OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL
Desconto de 35% para associados, 
dependentes destes, colaboradores e 

dependentes, sobre o valor do particular. 
Rua Antonina, 2523 -  Fone (45) 3099-

2633.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ORTOFFÍSIO

25% de desconto à vista e 15% de 
desconto com cheque para 30 dias. - 

R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-
2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)

R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

REDECLIN
Medicina e Segurança do Trabalho - Av. 

Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421

Fone (45) 3037-7840

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

Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais em
produtos e serviços para os associados do Sindicato Rural de Cascavel

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
Rodovia PR 486 - Km 11 - Espigão Azul 

- Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR
20% de desconto  - Rua Leão 

Federmann, 235 - Jd. Carvalho - Ponta 
Grossa/PR - Fone (45) 99147-7844

SERVIÇOS

EVOLUZE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE PESSOAS

Avenida Tancredo Neves, 1854- Sala 04 
- Alto Alegre - Cascavel/PR - Fone (45) 9 

9993-4414.

FOTOCLIQUE FILMAGENS E 
FOTOGRAFIAS
30% de desconto

Trav. Cristo Rei, 91 -  Cascavel/PR
Fone (45) 3035-6417 

AGROSOLDAS
20% de desconto

Rua Olíva Fosqueira Sotilla, 221 BR 277 
- Km 596 - Núcleo Ind. Guarujá - CEP 
85.804-200 - Fone (45) 3228-1906/ 

9915-3275

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

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES
30% de desconto

Rua Jarlindo João Grando, 123, Centro
Fone (45) 3038-1009 / 9999-7405

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

JM JARDINAGEM/PAISAGISMO
10% desconto - Colônia São Francisco - 

Fone (45) 9968-8865

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

B&M CONSULTORIA
20% de desconto - Rua Presidente 

Kennedy, 839 - Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS
5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 

744 - Fone (45) 3226-6126

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

MECÂNICA UNIÃO
10% de desconto - Rua Paraná, 3894

Fone (45) 3223-2096

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Marechal Cândido Rondon/PR

Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA
FOTOVOLTAICA

10% de desconto - Fone (45) 3035-5030

RESTAURANTE

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

Fone (45) 3035-5502

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS
10% de desconto

Rua Treze de Maio, 710 - Fone (45) 
3218-1818

HOTEL BOURBON CASCAVEL
Associados, dependentes de associados 
e colaboradores tem 10% de desconto 
sobre a tarifa do hotel em Cascavel - 

Fone (45) 3220-4400 

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

ENSINO & EDUCAÇÃO

UNIVEL
10% de desconto na mensalidade + 

10% de pontualidade no pagamento do 
boleto nos cursos EAD. No presencial, 

desconto de 10% na mensalidade + 10% 
de pontualidade (apenas para os cursos de 
Agronomia e Medicina Veterinária).  Av. 
Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
- Cascavel – PR / Felipe 45 9 9819-7171 

-  admin@univel.br

UNICESUMAR
20% de desconto

Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

UNOPAR
10% a 30% de desconto - Av Rocha 

Pombo 2005 - Cascavel/PR
Fone (45) 3322-9027

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

MINDS ENGLISH SCHOOL
20% ou 30% de desconto

Rua General Osório, 3227- Centro
Fone (45) 99901-1797

ESCOLAS FISK CASCAVEL
5% e 15% de desconto

Fisk Centro (45) 3224-2135/(45) 99937-1819
Fisk Tropical (45) 3326-1088/(45) 99937-182

AMAZING INGLÊS
Desconto de até 33,5% nos cursos EAD 
+ 10% de pontualidade. - Av. FAG, 190 
- S. Inácio - Cascavel/PR - Fone (45) 

3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA
25% de desconto

Rua Paraná, esq. Sete de Setembro - 
Fone (45) 3038-9100

KNN IDIOMAS
40% de desconto na mensalidade - R. 

Uruguai, 1221 · Cascavel/PR - Fone (45) 
3015-8080 

5% de desconto para os associados
do Sindicato Rural de Cascavel

ANUNCIE NA REVISTA SINDIRURAL
(45) 99972-6113

ANUNCIE NA REVISTA SINDIRURAL 

(45) 99972-6113
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18/01/1959 DOMINGOS MARMENTINI

18/01/1966 MARIA TEREZINHA FIGER FILIPPINI

18/01/1942 DIACOMO CAMALIEL MENEGHEL

18/01/1969 NERO PAGANINI

19/01/1969 MARCIO MAKOTO MATSUSHITA

22/01/1975 NADIA WILD

24/01/1980 THIAGO STOCK PASCHOAL

24/01/1963 EDUARDO CESAR GUAGLIARDI

25/01/1947 IRINEU ULSENHEIMER

25/01/1946 GELSO PAULO RANGHETTI

25/01/1956 PAULO VIGANO

27/01/1964 DIRCIO DAMBROS

28/01/1931 JOSE SNAK

28/01/1961 GENESIO MAGNONI BORTOLI

28/01/1937 ITALIA WEZCHOCKY

29/01/1945 NINO PASTORE

30/01/1975 GERMANO JOSE SAROLLI

31/01/1978 FABIO SHINDY SPOHR

31/01/1963 LUIZ ANTONIO CARNIEL

31/01/1961 SAID EL HAMOUI

31/01/1987 JULIVAM HENRIQUE ARAUJO PINTO

18/02/1935 ANA BELESKI UCHICOSKI

18/02/1938 BERNARDO MILANO

19/02/1944 JOSE KUIAVA

19/02/1958 DECIO FORNARI

20/02/1978 FERNANDA CINTRA SANDRS

20/02/1963 RICARDO DE PAULI

20/02/1926 THEREZA CAPPELLESSO PIZZATTO

20/02/1963 GEORGE ARRIADA LIMA

20/02/1991 RICARDO CELIO PIOVESAN

21/02/1985 MARCOS FRARE

22/02/1949 VALDOMIRO LORENZETTI

22/02/1977 CLEINA ROBERTA BIAGI

22/02/1956 VALDIRLEY POLIDORIO

22/02/1970 MAIRA BASSANESI DA SILVA

24/02/1956 EXPEDITO CLELIO MASSOCHIN

24/02/1964 JOACIR LUIS FELIX

24/02/1960 ARNALDO AFONSO BELLUCCI

24/02/1997 NATALIA TOLENTINO

24/02/1997 NATALIA TOLENTINO

25/02/1954 SYDNEY ANTONIO KAVALCO

25/02/1954 SABINO GREGOLON

26/02/1953 CELSO VALENTIM M. FORNARI

27/02/1953 JOSE RENI GONGORA

28/02/1979 VALDERI DUFFECK

10/01/1988 RAFAEL KLAUCK BORBA

10/01/1939 JOAO BATISTA DA AP. MARQUES

10/01/1995 ANA CAROLINA DOS S. SALVADORI

11/01/1954 VALTER ARROTÉIA

11/01/1996 ANDRESSA MOURA S.  DE SOUZA

12/01/1942 HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI

12/01/1975 JOSE SMARCZEWISKI FILHO

12/01/1941 ANGELINA LIBERALI

12/01/1978 ANTONIO CONSTANTINO JUNIOR

12/01/1965 ROSEMIR PEROZZO

13/01/1963 MARIO LUIZ CALLESCURA

13/01/1929 ALBINO OLDONI

14/01/1968 CELSO NUNES

14/01/1984 VERONICA MARIA GOMES

15/01/1967 AURESTINO RAMAR DOS SANTOS

15/01/1953 JEOMAR TRIVILIN

16/01/1956 WILSON CARLOS FRACARO

16/01/1959 MARIO SCHOUPINSKI

17/01/1949 TOMAS NAGAI

17/01/1934 CAMILO FRANCEZ

17/01/1959 HEINZ ZIMMERMANN

07/02/1937 SEVERINO LUIZ DANIEL

08/02/1965 DANIEL ZIMMERMANN

09/02/1954 DILETO SANTIN SOBRINHO

09/02/1943 ANTONIO NOBORU OZAWA

09/02/1969 ROSANI ROTTA MORETTI

10/02/1957 OSMAR LUIZ MICHELON

11/02/1979 ADRIANA DE LOURDES GELINSKI

11/02/1976 GIOVANI CAVALI BONOTTO

11/02/1987 JEISON PAULO VIGANO

12/02/1980 MARCOS WENGGEN

13/02/1958 JANETT GENTILA BILIBIO

13/02/1931 ORLANDO LAZARINI

13/02/1961 JOAO FRANCISCO MENEGATTI

13/02/1968 ALVARO JOSE BACCIN

13/02/1995 DIOGO PAGANINI

13/02/1938 IOLITA SCHNEIDER DE PINHO

14/02/1943 ROMEU GERHARDT

14/02/1969 RESILI TEREZINHA H. ROZETTI

14/02/1956 DARCI DALLA CORTE

14/02/1942 ANELIO VALENTIM ROTTA

14/02/1978 PAULO CESAR PIZZINATTO

16/02/1958 ANTONIO LORENZETTI

17/02/1971 DENISE REZZADORI

17/02/1955 MARIO BENEDITO DO CARMO

Parabéns!
01/01/1922 ANTONIO STOCKER MIRANDA

01/01/2000 ANGELO JOSE DE PAULI

01/01/1959 DAVID PIMENTEL DA SILVA

02/01/1954 NELSON CASAGRANDE

02/01/1989 KAMYLLA DIDOLICH

03/01/1953 NIVALDO GARCIA SEGURA

03/01/1965 MARGOT FATIMA BREGOLI

04/01/1943 EMILIO BERNAL SANCHES

04/01/1954 JOSE ROBERTO BIAGI

04/01/1948 MARIA DA CONCEIÇÃO N. SILVA

04/01/1943 MARIA MADALENA M.  LUPATINI

05/01/1966 ARLINDO ALFREDO UEBEL

05/01/1966 JOSIANE BAGGIO ORSO TALINI

06/01/1960 ZENI CASAGRANDE

07/01/1938 REINALDO CARANHATO

07/01/1978 ADINEI ANELIO ROTTA

09/01/1979 VALDIR TOMAZZINI

09/01/1986 TIAGO SOSSELLA

09/01/1941 ISABEL DAS NEVES SOUZA

09/01/1958 JOAO ALVARO TOSO

09/01/1952 NESTOR LUIZ FILHO

01/02/1939 NILO LAERSE DE REZENDE

01/02/1958 EUCLECIO LUIZ ELGER

01/02/1963 ARTEMIO LUIZ LONGO

01/02/1993 IZABEL CRISTINA WUTZKE

02/02/1965 LEANDRO MELO MILANESE

02/02/1966 JANEMAR SALVATTI

02/02/1955 DIRCEU ANTONIO BILIBIO

03/02/1958 OSMAR MUNARETTO

03/02/1969 KARIN SACK O.  USCOCOVICH

03/02/1943 BRAZ BENOZZO

03/02/1935 DEVANYR BRAZ DE CARVALHO

04/02/1931 LUIZ CARLOS DE LIMA

04/02/1949 LIRIO VETTORELLO

04/02/1953 LEOMAR INACIO SPOHR

04/02/1955 ALCEO DONATTI

05/02/1956 VALMIR DOMINGOS TONATTO

05/02/1957 THELMO LOPES MARQUES

05/02/1951 JOSE ALBERTO DIETRICH FILHO

06/02/1962 IRENE DALGALO

06/02/1982 ANDREA REIS

06/02/1933 ALVINO OLDONI

07/02/1986 CARLOS EDUARDO ZAMBÃO

07/02/1955 MARIA ELENA MEURER TONATTO

07/02/1978 CRISTIANO LUIZ CUCOLOTTO
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Programação de cursos para o ano de 2020 em Cascavel 
Mais informações pelo telefone (45) 3225-3437 ou Whatsapp (45) 99924-0848

   MÊS NOME NOME COMERCIAL
2 Produção artesanal de alimentos - derivados de leite Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
2 Programa Mulher Atual - Mulher Atual Programa Mulher Atual
2 Trabalhador na segurança no trabalho - primeiros socorros Primeiros Socorros
2 Trabalhador na operação e na manutenção de escavadeiras - retroescavadeira - NR 31.12 Retroescavadeira
2 Trabalhador na equideocultura - doma Doma de equídeos
2 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - conservas molhos e temperos Produção artesanal de alimentos - conservas, molhos e temperos
3 Trabalhador na apicultura - apicultura I Apicultura básica
3 Trabalhador na apicultura - apicultura II - produção de rainhas e produção de própolis Apicultura avançado - produção de rainhas e própolis
3 Produção artesanal de alimentos - beneficiamento e transformação caseira de mandioca - básico em mandioca Produção artesanal de alimentos - básico em mandioca
3 Classificador de grãos - milho e soja Classificação de grãos - milho e soja
7 Classificador de grãos - trigo Classificação de grãos - trigo
3 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - GPS AP - Agricultura de Precisão - GPS
3 Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino Manejo e Ordenha - instituições de ensino
3 Produtor na olericultura - controle biológico de pragas Olericultura - controle biológico de pragas
3 Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras Avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
3 Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras - morangueiro - básico Morangueiro - básico
3 Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas - videira - uva de mesa Videira - uva de mesa
3 Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite Casqueamento de bovinos de leite
4 Produtor na olericultura - planejamento da produção, do plantio à comercialização Olericultura - planejamento da produção, do plantio à comercialização
4 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - compotas e frutas desidratadas Produção artesanal de alimentos - compotas e frutas desidratadas
4 Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas Operação de tratores agrícolas
4 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones Operação de drones
4 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - negócio certo rural NCR - Negócio Certo Rural
4 Classificador de grãos - milho e soja Classificação de grãos - milho e soja
4 Classificador de grãos - trigo Classificação de grãos - trigo
5 Armazenista - armazenamento de grãos Armazenista
5 Tratorista agrícola - operação de tratores e implementos - NR 31.12 Operação e manutenção de tratores agrícolas - NR 31.12
5 Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado
5 Trabalhador volante da agricultura - aplicação de agrotóxicos - NR 31.8 Aplicação de agrotóxicos - NR 31.8
5 Tratorista agrícola - operação de implementos - semeadeira e plantadeira Operação e manutenção de semeadeira e plantadeira
5 Trabalhador na operação e na manutenção de colhedoras automotrizes - colhedora tangencial - NR 31.12 Operação e manutenção de colhedoras de grãos tangencial - NR 31.12
5 Produtor agrícola - sistema de plantio direto - manejo de plantas daninhas Manejo de plantas daninhas em sistema de plantio direto
2 Produtor na olericultura - controle biológico de pragas Olericultura - controle biológico de pragas
3 Produção artesanal de alimentos - derivados de leite Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
3 Produção artesanal de alimentos - panificação Produção artesanal de alimentos - panificação
4 Produtor de bovino de leite - manejo e ordenha Manejo e Ordenha
4 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - geleias, doces de corte e doces pastosos Produção artesanal de alimentos - geleias, doces de corte e doces pastosos
4 Qualidade de vida da melhor idade - idosos Qualidade de Vida - idosos
4 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - Programa Empreendedor Rural PER - Programa Empreendedor Rural
4 Gestão de pessoas - comunicação e técnicas de apresentação Comunicação e técnicas de apresentação
4 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - gestão de pessoas - métodos operacionais Gestão de Pessoas - métodos operacionais
5 Trabalhador na apicultura - apicultura I Apicultura básica
5 Produção artesanal de alimentos - panificação Produção artesanal de alimentos - panificação
5 Qualidade de vida - família rural Qualidade de Vida - família rural
5 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones Operação de drones
5 Programa Mulher Atual - Mulher Atual Programa Mulher Atual
5 Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino Manejo e Ordenha - instituições de ensino
5 Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras Avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
5 Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite Casqueamento de bovinos de leite
6 Trabalhador volante da agricultura - aplicação de agrotóxicos - NR 31.8 Aplicação de agrotóxicos - NR 31.8
6 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones Operação de drones
6 Produtor na olericultura - nutrição de olerícolas Olericultura - nutrição
6 Produção artesanal de alimentos - beneficiamento e transformação caseira de cereais - básico em milho Produção artesanal de alimentos - milho
6 Trabalhador volante da agricultura - manejo de formigas cortadeiras Aplicação de agrotóxicos - manejo de formigas cortadeiras
6 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - Herdeiros do Campo - Sensibilização Sensibilização do Programa Herdeiros do Campo
7 Trabalhador na operação de guinchos - caminhão munck - NR 31.12 Caminhão Munck
7 Trabalhador na operação e na manutenção de colhedoras automotrizes - colhedora axial - NR 31.12 Operação e manutenção de colhedoras axiais - NR 31.12
7 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - Kaizen - 5S Kaizen - 5S
7 Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas Operação de tratores agrícolas
7 Tratorista agrícola - operação de implementos - semeadeira e plantadeira Operação e manutenção de semeadeira e plantadeira
8 Produção artesanal de alimentos - derivados de leite Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
8 Produtor na olericultura - caracterização e conservação de solos Olericultura - caracterização e conservação de solos
8 Trabalhador volante da agricultura - operação de impl. para aplicação de agrotóxicos - pulv. tratorizado de barra Aplicação de agrotóxicos - tratorizado de barras
8 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones Operação de drones
8 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - compotas e frutas desidratadas Produção artesanal de alimentos - compotas e frutas desidratadas
8 Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas - citros - manejo ecológico de pragas Citros - manejo ecológico de pragas
8 Produtor agrícola - agricultura orgânica - básico Agricultura orgânica - informações básicas
8 Programa Mulher Atual - Mulher Atual Programa Mulher Atual
8 Trabalhador na cultura de soja - MIP - Manejo Integrado de Pragas - inspetor de campo MIP - Manejo Integrado de Pragas - inspetor de campo - soja
8 Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino Manejo e Ordenha - instituições de ensino
8 Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras Avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
8 Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite Casqueamento de bovinos de leite
9 Trabalhador na apicultura - apicultura II - produção de rainhas e produção de própolis Apicultura avançado - produção de rainhas e própolis
9 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - geleias, doces de corte e doces pastosos Produção artesanal de alimentos - geleias, doces de corte e doces pastosos
9 Jardinagem - implementação e manutenção Jardineiro
9 Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - Programa Empreendedor Rural PER - Programa Empreendedor Rural
9 Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras - morangueiro - básico Morangueiro - básico
9 Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado
9 Trabalhador na apicultura - apicultura I Apicultura básica
9 Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas - maracujazeiro - básico Maracujazeiro - básico
9 Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas - videira - uva de mesa Videira - uva de mesa
9 Programa Mulher Atual - Mulher Atual Programa Mulher Atual
10 Trabalhador na apicultura - abelhas indígenas sem ferrão Abelhas sem ferrão
9 Produtor na olericultura - gestão de custos Olericultura - gestão de custos
10 Produtor agrícola - agricultura orgânica - básico Agricultura orgânica - informações básicas
10 Produção artesanal de alimentos - panificação Produção artesanal de alimentos - panificação
10 Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino Manejo e Ordenha - instituições de ensino
10 Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras Avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
10 Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite Casqueamento de bovinos de leite
11 Trabalhador da cultura de trigo - MIP - Manejo Integrado de Pragas MIP - Manejo Integrado de Pragas - trigo
11 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - básico AP - Agricultura de Precisão - introdução
11 Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones Operação de drones
11 Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - conservas molhos e temperos Produção artesanal de alimentos - conservas, molhos e temperos
11 Tratorista agrícola - operação de tratores e implementos - NR 31.12 Operação e manutenção de tratores agrícolas - NR 31.12
11 Produtor na olericultura - identificação e controle de doenças Olericultura - identificação e controle de doenças
12 Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas Operação de tratores agrícolas
8 Trabalhador na apicultura - abelhas indígenas sem ferrão Abelhas sem ferrão
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Artigo
Proteína do futuro: a carne sintética vai 
acabar com a pecuária tradicional?

Marcelo Ribas
Médico veterinário e atualmente exerce a função de 

diretor executivo da Intergado startup 

Empresas norte-americanas vêm se des-
tacando na pesquisa e no desenvolvimento 
da chamada “carne de laboratório”, tendên-
cia que os especialistas explicam como sendo 
uma proteína desenvolvida a partir de células 
animais, sem a necessidade de abate nem a 
emissão de gases do efeito estufa em sua pro-
dução. No Brasil, a realidade mais próxima 
são as alternativas preparadas a partir de ve-
getais, como a proteína de ervilha, a proteína 
isolada de soja e do grão-de-bico, além da be-
terraba, que ajuda a imitar o sangue da carne.

Acredito que esteja claro que o objetivo 
não é só criar um alimento similar em gosto, 
aroma e textura aos produtos convencionais, 
mas também atender a uma nova demanda 
dos consumidores, preocupados com a re-
dução do impacto ambiental da produção de 
carne e o bem-estar animal, bem como a uma 
mudança de hábito que contempla a redução 
da presença de proteína animal no cardápio.

A meu ver, essas transformações não sig-
nificam que o fim da carne está próximo, mas 
é indiscutível que a pecuária e os produtores 
de carne vão precisar estar atentos às mudan-
ças. É importante admitir que temos problemas 
e estabelecer um diálogo com a sociedade, com 
paciência, respeito e informação: o mundo 

não é preto no branco e apenas quando esti-
vermos prontos para escutar duras ou infun-
dadas críticas é que chegaremos a um novo 
produto, com selos e certificações que aten-
dam aos anseios desses novos consumidores.

Apenas para gerar reflexão, a Fazenda Beef 
Passion é a primeira carne bovina do mundo 
a ser certificada como 100% sustentável pela 
Rainforest Alliance, que atesta a excelência so-
cioambiental em todo o sistema de produção. 
Nela os animais são criados em uma espécie de 
“spa bovino”, onde, entre outras características, 
nos currais de engorda alto-falantes reproduzem 
música clássica e nebulizadores borrifam água 
para refrescar o gado. Talvez este tipo de manejo 
ainda não seja possível para todos os produtores, 
mas devemos nos inspirar em exemplos como 
este para criar outros sistemas de produção.

Por sua vez, a Intergado conta com tecno-
logias que atendem as exigências reivindicadas 
atualmente: desenvolvemos cochos e bebedouros 
eletrônicos que monitoram e detectam os ani-
mais mais eficientes da fazenda. No futuro, os 
animais selecionados a partir dos nossos dados 
demandarão menos área para pastejo e produção 
de alimentos, emitirão menos gases do efeito es-
tufa e produzirão menos dejetos. Para os produ-
tores comerciais de carne, nossos equipamentos 

permitem a certificação das propriedades rurais 
para o bem-estar animal, já que conseguimos 
saber se o rebanho se alimentou, se hidratou 
e se está ganhando peso de forma saudável. A 
partir do peso vivo, coletado diariamente, de-
tectamos precocemente possíveis doenças e 
proporcionamos um atendimento rápido e efeti-
vo, minimizando o sofrimento destes animais.

É muito difícil saber como será a deman-
da de carne daqui para frente, devido ao con-
sumo estar muito atrelado à economia, mas 
afirmo que uma vez que os mercados inter-
no e externo estão exigindo diferenciação em 
qualidade, rastreabilidade, origem e susten-
tabilidade de que o produto é o mais natural 
possível - vale lembrar que as carnes sintéti-
cas precisarão passar por processos físicos 
e químicos para acelerarem o seu desenvolvi-
mento, sendo rotuladas como industrializadas 
- a pecuária tradicional nunca deixará de existir.

Cada vez menos a proteína animal será vista 
como commoditie e mais como um produto de alto 
valor agregado. E está aí uma boa notícia: produ-
tores que estiverem mais atentos às mudanças 
do mercado terão uma atividade altamente ren-
tável, minimizando os impactos ambientais e as 
dores dos animais e construindo um sentimento 
mais humano na produção. Ainda dá tempo!

ESTA PLACA COMPROVA
QUE ESTÁVAMOS CERTOS!

Produtores Rurais e usuários do 
Oeste do Paraná pagaram durante 
anos o pedágio mais caro do mundo.

Comunicado

ECOCATARATAS-Rodovia das Cataratas S.A.

A ECOCATARATAS dirige-se aos paranaenses para reconhecer que errou ao não adotar polí�cas 
adequadas de transparência e controle de seus negócios, pelo que pede desculpas.

Por isso a empresa formalizou acordo com o Ministério Público Federal no Paraná, no âmbito da 
operação Lava Jato, em que admi�u prá�cas de corrupção.

A concessionária se comprometeu a reparar a sociedade paranaense pagando uma multa que 
será rever�da na redução em 30% da tarifa de pedágio, por pelo menos 12 meses, além de 
outras compensações.

A empresa entende que os fatos que geraram o acordo refletem um período que o Brasil e Ecoca-
taratas querem deixar para trás e reforça o compromisso de aperfeiçoar seus mecanismos de 
controle e fiscalização.
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