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EVENTO

PUBLICAÇÃO OFICIAL

MANHÃ DE
AGRONEGÓCIOS

Evento da empresa Condor Agronegócios reuniu produtores rurais para conhecerem as novas 
tecnologias oferecidas pela empresa para aumentar a produtividade no campo.
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O entrevistado desta edição é o deputado fe-
deral Alceu Moreira da Silva, presidente da 
FPA (Frente Parlamentar da Agricultura). 
Alceu é comerciante e é deputado federal 
pelo Rio Grande do Sul pelo MDB. Ele tam-
bém foi vereador, vice-prefeito e prefeito de 
Osório (RS) por dois mandatos e deputado 
estadual. Desde dezembro de 2018 está à 
frente da FPA.   Pág. 8
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Manhã de 
Agronegócios reuniu 
agricultores
Evento realizado anualmente pela Condor 
Agronegócios mostrou novas tecnologias 
para os produtores rurais. Pág. 18

• Produtores devem fazer recadastro do 
rebanho e do CAD/PRO. Pág. 20
• Coopavel trabalha nos preparativos para 
o Show Rural 2020.  Pág. 22

• Iapar prepara evento sobre viticultura.  
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• Cultivo da safrinha de milho reuniu 
especialistas na Areac.  Pág. 30

Paraná livre de 
vacinação contra 
febre aftosa

Ministra assinou documento que transfor-
mou PR em área livre; agora só falta homo-
logação na OIE. Pág. 26

“A FPA amplia as
políticas para o agro”

Agrinho anunciou 
vencedores de 2019

Trabalho da professora Sheila Rodrigues 
Berti Rosa, de Moreira Sales, conquistou o 
primeiro lugar na categoria Experiência Pe-
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VOCÊ PODE SORRIR MELHOR

IMPLANTES DENTÁRIOS

Consulte as vantagens para os associados do Sindicato Rural

Conheça a tecnologia que vai mudar seu sorriso! Os implantes dentários
trazem qualidade de vida e conforto como você nunca tinha imaginado.
Faça seu tratamento com quem é mestre e especialista no assunto!
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

Balanço de conquistas em 2019 
O ano de 2019 foi um ano 

bom para agricultura. Mudamos 
o governo e conquistamos mais 
segurança jurídica, apesar de ainda 
muita gente estar dificultando o 
trabalho dele. A ministra Tereza 
Cristina, em particular, foi um 
destaque extremamente positivo 
desse governo, sendo uma técnica 
e produtora defendendo o setor 
e conquistando novos mercados, 
além de promover avanços. É muito 
diferente quando alguém técnico está 
à frente de uma pasta. 

Também conquistamos a 
declaração de área livre de aftosa 
sem vacinação. Agora, só falta o “ok” 
final da OIE, entidade internacional 
que controla a sanidade agro. 

A ano terminou com grandes 
conquistas também. A primeira foi a 
valorização da arroba do boi. Há três 
anos não havia sequer um reajuste, 
e essa conquista, apesar de ter sido 
muito rápida, era mais do que merecida. 

O problema é que, nas cidades, as pessoas não 
entendem o quanto custa produzir o quilo de carne que 
chega às mesas de todos eles. Acredito que as entidades 
do setor deveriam fazer uma campanha e mostrar essa 
formação de custos, para assim sermos valorizados. 
Infelizmente, normalmente não somos: ou pagamos o 
“pato” ou somos criticados. 

A segunda notícia veio no dia 6 de dezembro, em 
evento das cooperativas em Medianeira. A ministra 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza 
Cristina, assinou, junto com o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior, a instrução normativa que reforça o 
reconhecimento do Paraná como área livre da peste suína 
clássica (PSC). O documento desmembra o Estado de um 
grupo que era formado por 14 unidades federativas.

Essa chancela dá tranquilidade para os compradores 
internacionais e nos faz garantir o mercado lá fora, que 
está muito aquecido. 

A partir da validação da normativa, o Paraná passa a 
integrar um bloco, junto com Santa Catarina e Rio Grande 
de Sul, de estados completamente livres da doença. O que, 
além de reforçar as condições sanitárias e de vigilâncias 

do Estado, permite melhores condições perante o 
mercado para a exportação da carne suína.

Obviamente também não podemos deixar claro 
aqui os avanços em Cascavel. Faz tempo que não 
temos um prefeito que se preocupa com o interior. 
Máquinas, estradas e muitas outras obras foram 
conquistadas. Muito obrigado Leonaldo Paranhos! Seu 
esforço jamais será esquecido. 

NO SINDICATO
Com relação ao Sindicato Rural de Cascavel, 

conquistamos muitas coisas. Reformulamos nossos 
gastos, conquistamos novos associados e estamos 
fazendo mais serviços do que nunca, inclusive novos. 
O ano de 2020 vai consolidar todo esse planejamento 
de reestruturação que está sendo feita há anos. 

Estamos cada vez mais fortes, reconhecidos 
publicamente e ativos nas comunidades rurais e 
urbanas e claro: sempre trabalhando para defender os 
interesses e direitos dos produtores rurais.

Feliz Natal e um próspero 2020 a todos nós. Que 
as festas de fim de ano nos renovem e façam que o 
próximo ano seja ainda melhor que esse!
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Entrevista

SINDIRURAL - O que é a FPA e 
qual sua função? 

ALCEU MOREIRA: O objetivo da 
FPA é estimular a ampliação de políticas pú-
blicas para o desenvolvimento do agronegócio 
nacional. Dentre as prioridades atuais estão a 
modernização da legislação trabalhista, fundi-
ária e tributária, além da regulamentação da 
questão de terras indígenas e áreas quilom-
bolas, a fim de garantir a segurança jurídica 
necessária à competitividade do setor. Nos 
últimos anos, a Frente Parlamentar tem se 
destacado nos trabalhos do Congresso Nacio-
nal. De composição pluripartidária e reunindo 
mais de 200 parlamentares, a bancada tem 
sido um exemplo de grupo de interesse e de 
pressão bem sucedido. É considerada a mais 
influente nas discussões, articulações e ne-
gociações de políticas públicas no âmbito do 
Poder Legislativo.

SINDIRURAL - Quantos deputa-
dos a compõe?

 ALCEU MOREIRA: Ao todo, são 270 
parlamentares. 

SINDIRURAL - Quais as princi-
pais conquistas da entidade nos úl-
timos anos? 

ALCEU MOREIRA: A FPA alcançou 
protagonismo ímpar para construir políticas 
públicas cada vez mais fortalecidas e con-
vergentes com os anseios da sociedade e da 
agricultura brasileira. Neste ano, retiramos 
os trabalhadores rurais da reforma da previ-
dência, criamos o fundo de aval fraterno no 
Plano Safra, mantivemos o desconto na tarifa 
de energia para agricultores e tornamos o Ca-

O entrevistado desta edição é o deputado federal Alceu Moreira da 
Silva, presidente da FPA (Frente Parlamentar da Agricultura). Alceu 
é comerciante e é deputado federal pelo Rio Grande do Sul pelo MDB. 
Ele também foi vereador, vice-prefeito e prefeito de Osório (RS) por 
dois mandatos e deputado estadual. Desde dezembro de 2018 está à 
frente da FPA. 

Alceu Moreira da Silva

seja feita neste sentido. Até setembro deste 
ano, foram criadas 696 mil novas vagas de 
trabalho, 9% a mais do que observado no mes-
mo período do ano anterior. A agropecuária 
criou 75 mil novas vagas de empregos, sendo 
o quarto setor que mais abriu oportunidades 
de trabalho no país. Mais ainda, o valor bruto 
da produção (VBP) deverá encerrar 2019 com 
valor de R$ 609,7 bilhões, segundo a previsão 
da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil. Portanto, um setor que aquece a 
economia, gera emprego e renda ao brasilei-
ro, deve ser incentivado a crescer e ocupar 
seu espaço vocacionado de abastecimento 
alimentar mundial. O Brasil é um gigante da 
produção sustentável e vamos trabalhar pelo 
crescimento. 

SINDIRURAL - Qual a opinião da 
entidade sobre a transformação do 
Paraná em área livre de febre afto-
sa sem vacinação? 

ALCEU MOREIRA: Primeiro é pre-
ciso falar sobre o excelente trabalho realizado 
pela minha colega, Ministra Tereza Cristina, 
que tem feito importantes aberturas de mer-
cados internacionais e trabalhado a questão 
sanitária do Brasil com muita eficiência e 
seriedade. Sobre o Paraná, acredito que es-
teja preparado para esta nova etapa de pre-
venção da febre aftosa. Fez todo o dever de 
casa. Esse é o início, é o primeiro passo. O 
Paraná inaugura uma nova era de sanidade e 
sustentabilidade, trazendo a qualidade para os 
seus produtos. Importante frisar que a vacina 
poderá ser utilizada como medida sanitária, 
mediante prévia autorização do Departamento 
de Saúde Animal e Insumos Pecuários, vincu-
lado à Secretaria de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura.

 SINDIRURAL - Qual a opinião 
da entidade sobre o trabalho da mi-
nistra Tereza? Quais os principais 
pontos positivos? 

ALCEU MOREIRA: A ministra Tere-
za Cristina trabalha de forma alinhada com o 

dastro Ambiental Rural permanente, ou seja, 
poderá ser atualizado a qualquer momento. 
Essas foram apenas algumas conquistas 
para o setor agropecuário ainda no primeiro 
semestre de 2019. Já no segundo semestre, 
retiramos qualquer tributação às exportações 
da agropecuária que por diversas vezes foi 
colocada como solução para tapar o rombo no 
orçamento. Não aceitaremos nenhum centavo 
a mais de imposto. Estamos focados na re-
construção do crédito rural e na retomada da 
renda do produtor brasileiro.

SINDIRURAL - Qual a opinião da 
entidade sobre a Lei Kandir e quais 
os impactos se ela for derrubada? 

ALCEU MOREIRA: A Lei Kandir foi 
fundamental para a expansão da agropecuária 
brasileira. Alterar este marco, seria um tiro 
no pé da economia do País. A FPA trabalhará 
diuturnamente para que nenhuma alteração 

apoio do governo federal. 
SINDIRURAL - Como a entida-

de trabalha para lidar com o pre-
conceito sofrido pelos produtores 
rurais, principalmente em relação 
aos “fake News” divulgados sobre 
os defensivos agrícolas, ou a taxa-
ção de produtores rurais como po-
luidores, desmatadores... 

ALCEU MOREIRA: Este é um assun-
to prioritário para o setor agropecuário. Neste 
ano iniciamos um forte trabalho com o Minis-
tério da Agropecuária, Relações Exteriores, 
Apex Brasil, CNA e demais entidades para 

legislativo. A Frente é um apoio importante 
para que o Poder Executivo possa destravar 
pontos importantes para o setor agropecuário. 
Nesta conjunção, o Ministério da Agricultura 
tem feito um trabalho muito eficiente tanto na 
melhoria da imagem dos produtos brasileiros 
no exterior como na melhoria das questões 
sanitárias, no crédito rural e na abertura de 
mercados importantes para aumento da ex-
portação. Temos muito para fazer ainda, mas 
acredito que estamos no caminho certo, com o 

levar informação sobre a sustentabilidade da 
produção brasileira. Somos um dos países 
que mais preservam no mundo inteiro e te-
mos 66,3% do nosso território preservado e 
protegido. O valor agregado dos nossos pro-
dutos é muito superior ao de países que nos 
criticam lá fora e não tem um centímetro de 
floresta. Todo este processo de fake news é 
um trabalho de contra inteligência dos nossos 
concorrentes. A soja, milho, cana e algodão 
concentram 81% dos pesticidas utilizados no 
Brasil e, ainda assim, 60% são herbicidas, 
ou seja, utilizados em plantas que compe-
tem com as culturas agrícolas. O Brasil é o 

“A FPA amplia as
políticas para o agro”

“A área livre de febre 
aftosa é o início, é 
o primeiro passo. O 
Paraná inaugura uma 
nova era de sanidade e 
sustentabilidade”

“Portanto, um setor 
que aquece a economia, 
gera emprego e renda 
ao brasileiro, deve 
ser incentivado a 
crescer e ocupar seu 
espaço vocacionado 
de abastecimento 
alimentar mundial”

Venha conhecer nossa linha de pneus e câmaras de 
ar para linha agrícola, camionetes, motocicletas, 

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

(45) 3220 4567
ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
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13º no ranking de utilização de pesticidas em 
dólares por tonelada produzida. O Japão, por 
exemplo, utiliza quase US$ 100/t, segundo 
a FAO, DA Organização Mundial da Saúde. 
Todas estas informações estão sendo ampla-
mente divulgadas e apresentadas nos mais 
diversos países por nossos adidos agrícolas. 
O próprio Ministério de Relações Exteriores 
criou um departamento totalmente voltado 
para a agropecuária. Temos certeza de que, 
com a colaboração do governo federal, enfren-
taremos todo este preconceito e levaremos à 
população urbana as informações necessárias 
para sentirem orgulho da fartura de alimentos 
seguros, com qualidade e segurança. 

SINDIRURAL - Você acredita 
que a Câmara e o Senado enten-
dem realmente a importância do 
agronegócio para o Brasil? Ou é re-
almente necessário termos defen-
sores oficiais, representados pela 
FPA? A sensação que temos é que 
se não houvesse essa defesa, nada 
avançaria. 

ALCEU MOREIRA: A FPA é hoje, 
sem nenhuma modéstia, o principal fórum de 
debate das demandas do setor. É natural que 
o colegiado se esforce para o convencimento 
dos demais no Congresso Nacional. A verda-
de é que a maioria dos parlamentares vem da 
cidade e conhecem pouco o meio rural. Nosso 
desafio é de mostrar que a agropecuária ga-
rante o conforto e acesso a alimentos de qua-
lidade, sustenta a economia, preserva, produz 
com sustentabilidade, gera emprego e renda 
e garante um protagonismo internacional de 
peso para o País. 

SINDIRURAL - O governo atu-
al tem demonstrado ser favorável 
ao agro. Isso facilita o trabalho da 
FPA? Como é a essa relação? 

ALCEU MOREIRA: Como disse an-
teriormente, o governo federal é um parceiro 
importante nesta construção. Deste ponto de 
vista, o Ministério da Agricultura garante o 
suporte necessário para o desenvolvimento de 
políticas mais modernas que garantam mais 
segurança jurídica e estímulo aos produtores 
rurais. 

SINDIRURAL - Como está a 
questão sobre a compra de terras 
brasileiras por estrangeiros? Qual 

a opinião da entidade sobre esse 
assunto? 

ALCEU MOREIRA: O projeto está em 
discussão no Senado. Somos totalmente favo-
ráveis. A proposta cria um novo ambiente de 
negócios tendo os investidores estrangeiros 
como bons parceiros para estimular a pro-
dução de alimentos e gerar oportunidades a 
milhões de brasileiros. É um marco legal que 
estabelece regras claras, critérios, limites do 
que pode e do que não pode para que haja se-
gurança jurídica para os investidores estran-
geiros. Provavelmente, vai avançar em 2020. 

SINDIRURAL - Como funciona 
a relação entre o sistema sindical 
agropecuário (CNA, Federações e 
sindicatos rurais) com a FPA? Qual 
sua opinião sobre a atuação desse 
sistema em defesa do agro?

ALCEU MOREIRA: Trabalhamos 

“Eu preciso fazer com 
que o cidadão tenha 
noção de como aquela 
comida farta e saborosa 
foi produzida e poder, 
em vez de criminalizar 
quem produziu, ter 
respeito por ele.”

juntos em uma agenda única da agropecuária. 
Cada fórum desse é importante para a cons-
trução do trabalho e na construção de solu-
ções que tragam ganhos para o setor. 

SINDIRURAL - Quais são os 
principais desafios do setor para os 
próximos anos?

ALCEU MOREIRA: A FPA têm dois 
campos de luta. Ser um instrumento do setor 
no Parlamento para aprovar legislação, dar 
segurança jurídica e facilitar a competitivida-
de. O outro é construir pautas para produtores 
e para o consumidor. Neste caso, na minha 
visão, a frente cresceu de tamanho. Tivemos 
muito mais espaço nos meios de comunica-
ção este ano do que nos outros anos. Algumas 
pautas não conseguimos vencer, mas cons-
truíamos uma caminhada muito profícua da 
roça para a mesa. Eu preciso fazer com que 
o cidadão tenha noção de como aquela comida 
farta e saborosa foi produzida e poder, em vez 
de criminalizar quem produziu, ter respei-
to por ele. O centro urbano trata agricultura 
com um nível de preconceito bastante eleva-
do. Para 2020, seremos muito mais exigentes 
em relação ao governo, porque essa bancada 
dá sustentação política ao governo e tem de 
ter o respeito político que merecemos. A lei 
de conectividade, a regulamentação de áreas 
de fronteira, da venda de terras para estran-
geiros, de defensivos agrícolas, licenciamento 
ambiental. Todas essas propostas estão pron-
tas para serem votadas e serão prioridade

“A verdade é que 
a maioria dos 
parlamentares vem 
da cidade e conhecem 
pouco o meio rural”
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REGISTRO

O presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Orso, esteve presente no dia 27 
de novembro, na Fundetec (Fundação para o 
Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico de 
Cascavel), do 1º Congresso Paranaense de 
Agricultura Urbana. O evento foi promovido 
pelo governo municipal, através do Território 
Cidadão.  “Nós estamos ocupando os terrenos 
públicos, mas o programa é extensivo para as 
pessoas que têm lotes baldios. A ideia é in-
centivar a produção ou disponibilizar o imóvel 
para o programa. Queremos transformar estes 
alimentos na cadeia produtiva”, disse o prefeito 
Leonaldo Paranhos.

Durante todo o dia foram realizadas pales-
tras, oficinas e workshops com temas voltados 
à produção nas pequenas propriedades. Em 
Cascavel o programa municipal de Agricultura 
Urbana foi iniciado em 2017 e pensado para 
toda a comunidade, em especial nos bairros 
que compõem os territórios do Município, 
envolvendo várias secretarias municipais, 
parceiros, entidades, ONGs (Organização Não 
Governamental), OSCs (Organização da Socie-
dade Civil), cooperativas, associações de mo-

Depois de anos de projetos, o 
turismo rural de Cascavel começou 
a avançar. Com o envolvimento do 
Sebrae/PR, da Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de Cascavel, 
o Comtur (Conselho Municipal de 
Turismo), do Sindicato Rural de Cas-
cavel e de outras entidades, o turismo 
rural tem avançado no município.

Além de reuniões periódicos, 
uma palestra foi feita no dia 11 de no-
vembro no sindicato pela mestre em 
turismo e professora da área, Valéria 
Thomaz. Na ocasião, ela explanou so-
bre como funcionam os processos de 
criação de demanda turística, análise 
de mercado e sobre sua experiência 
na área. 

Ao mesmo tempo, as entidades 
envolvidas continuam se reunindo 
para agilizar o processo. Proprieda-
des rurais já foram diagnosticadas, 
produtores contactados e em breve 
um roteiro deverá estar pronto. 

Sindicato participou de evento de agricultura urbana

Turismo rural 
avança em 
Cascavel

Orso ressaltou trabalho da prefeitura em prol da agricultura de Cascavel

radores e universidades. O foco principal deste 
programa é implantar hortas, hortos medici-
nais e aromáticos, ocupando terrenos baldios 
ociosos na área urbana e periurbana do Mu-
nicípio para a produção de alimentos, sendo 
um instrumento de ação social e uma ex-

celente estratégia de segurança alimentar 
e nutricional, incluindo outros aspectos 
relevantes como o controle da segurança 
pública, o combate à dengue, geração de 
renda, inclusão social, qualidade de vida e 
a colaboração ao meio ambiente.

REGISTRO

Advogados de Cascavel apresentaram du-
rante a reunião da diretoria e das comissões 
técnicas do sindicato, no dia 12 de novembro, 
uma alternativa em caso de dificuldades finan-
ceiras dentro da propriedade rural: a recupera-
ção judicial para produtores. 

Desde o dia 5 de novembro, dívidas con-
traídas pela pessoa física de um produtor rural 
antes que ele se transformasse em empresa 
podem ser incluídas no processo de recupera-
ção judicial, segundo decisão tomada pela 4ª 
Turma de Direito Privado do Superior Tribunal 
de Justiça.

Segundo os advogados, a recuperação é 
uma ferramenta jurídica para dar uma sobre-
vida ao agricultor. Desta forma, ele consegue 
travar os juros, renegociar os valores e esta-
belecer prazos de pagamentos. Desta forma, o 
patrimônio fica protegido.

Além disso, o presidente do Sindicato, 
Paulo Orso, apresentou os resultados do tra-
balho em busca da sustentabilidade sindical. 
Ele apresentou a reestruturação do sindicato 

Recuperação 
judicial para 
produtores 

e comentou sobre os novos serviços que o sin-
dicato irá oferecer, como consócios, seguros 
entre outros. 

Na ocasião, alguns representantes das co-
missões técnicas apresentaram o panorama do 
setor. José Manoel, que representa a pecuária 
de leite, disse que o setor conseguiu uma con-
quista, que foi alterar o preço referência do leite 
para R$ 1,20 o litro. “Fazia mais de dez anos 
que isso não era modificado”, disse.

Ele também comentou sobre a silagem. 
Como houve atraso no plantio de soja, falta si-
lagem no mercado e situação ainda vai piorar. 

Sobre a pecuária de corte, Mario do Car-
mo disse que as perspectivas são boas após 
o fechamento das fronteiras, no entanto, os 
produtores terão que se adaptar às novas 
exigências do mercado, como carne sem an-
tibióticos. 

Marcelle de Mota e Guilherme Cavalli, da Mahlmann e Dal Piva Advogados 

• 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

A Mecânica Shefer oferece a você 
tecnologia e qualidade para seu 
dia a dia se tornar mais produtivo 
e seus maquinários e 
caminhonetes mais econômicos!

Rua Cuiabá, 5663
Bairro Alto Alegre - Cascavel/PR

(45) 3039-4630 / (45) 9 9832-1020
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REGISTRO
Núcleo organiza Natal no Abrigo São Vicente de Paulo

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de 
Cascavel promoveu um Natal especial para os 
idosos que vivem no Abrigo São Vicente de Pau-
lo, em Cascavel. O evento aconteceu no dia 28 
de novembro. 

Além de um grande banquete servido, o dia 
foi animado com o coral composto por alunos 
do Eureca I, grupo que é apoiado pela Unimed 
Cascavel. As crianças cantaram quatro músicas 
e emocionaram os presentes.

O Núcleo também disponibilizou kits de hi-
giene para todos os idosos. “Buscamos melhorar 
um pouco o Natal deles, proporcionando um dia 
especial para todos”, disse a presidente do Nú-
cleo, Maria Beatriz Orso. Coral emocionou presentes

Idosos ficaram felizes com dia especiala Mesa preparada com muito carinho

Plano Collor I: Justiça dá ganho de causa a produtores rurais

Doralice Marchioro: “Produtores podem procurar o sindicato para auxiliá-los”

Desde o dia 17 de outubro deste ano os agricultores que pos-
suíam financiamentos agrícolas com o Banco do Brasil, emitidos 
antes de março de 1990, podem ingressar em juízo contra a ins-
tituição ou União para reivindicarem a restituição das cobranças 
durante o Plano Collor I. O Sindicato Rural de Cascavel pode ajudar 
os produtores neste processo. “Foi um absurdo o que aconteceu 
na época, e não podíamos fazer nada. Depois de 30 anos, vamos 
conseguir recuperar o dinheiro perdido”, comentou Paulo Orso, 
presidente do Sindicato. 

Em meio à crise financeira que o Brasil enfrentava na década 
de 90, os produtores rurais que participavam da política agrícola 
denominada Sistema de Crédito Rural foram extremamente preju-
dicados em favor do sistema financeiro nacional. Isso porque, à 
época, o Banco do Brasil corrigiu todos os contratos de financia-
mento rural em vigência por índices que variavam entre 74,6% e 
84,32%. No entanto, o correto seria aplicar o montante de 41,28%.

Tudo mudou depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
reconheceu, em sessão realizada no dia 16 de outubro, como inde-
vida, à época, a fixação dos preços dos produtos agrícolas, porém 
mantendo a correção baseada na inflação passada, que superava a 
casa dos 90%. 

www.newholland.com.br

VENHA CONHECER
TODA A TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DA NEW HOLLAND DURANTE
O SHOW RURAL 2020!

A equipe da METROPOLITANA TRATORES estará esperando sua 
visita durante o SHOW RURAL COOPAVEL, que acontece de 3 a 7 

de fevereiro de 2020 com muitas novidades! Venha conhecer os 
grandes lançamentos e inovações que a New Holland reservou 

para esta edição do evento.

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

www.metropolitanatratores.com.br
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“No geral, a expectativa 
é positiva para o setor de 
proteína para os próximos 
2 ou 3 anos”, diz Thiago de 
Carvalho, do Cepea. 

Exportações aquecidas à China, peste 
suína africana, pouca oferta de boi e as fes-
tas de fim de ano são alguns dos motivos que 
fizeram a arroba do boi disparar no Brasil. O 
cenário é uma recuperação de preços neces-
sária há muitos anos aos pecuaristas, mas a 
rápida alta assustou os consumidores. Para 
saber mais sobre o assunto, a Sindirural  
procurou especialistas do setor e produtores.

Thiago Bernardino de Carvalho, pesqui-
sador da área de pecuária do Cepea (Centro 
de Estudos Avançados em Economia Aplica-
da), da Esalq/USP, foi um dos entrevistados. 
De acordo com ele, o forte movimento de alta 
nos preços da arroba do boi gordo e con-

PROTEÍNA ANIMAL

Aumento de preços traz 
otimismo à pecuária

sequentemente da carne em novembro tem 
como protagonista os bons números dos em-
barques de carne ao exterior, principalmente 
para a China, mas também é reflexo da oferta 
restrita de animais no campo e da formação 
de estoques por parte do varejo para o final 
de ano. “Apesar de a economia nacional não 
crescer como o esperado no início de 2019, a 
expansão apresentada já influencia a expec-
tativa positiva para o final do ano”.

Segundo Felippe Reis, analista da Scot 
Consultoria, sazonalmente o preço da carne 
bovina é maior no último trimestre do ano. 
Isso se deve a baixa oferta de matéria prima 
(boi gordo) e, consequentemente, de carne, 
e também da demanda, que é maior nessa 
época do ano, impulsionada pela população 
mais capitalizada com as contratações de 
fim de ano (emprego), pagamento do décimo 
terceiro (primeira e segunda parcela) e festas 
de fim de ano.

 “Além destes fatores, que por si só já re-
sultam em elevação de preços, a exportação 
de carne bovina in natura em 2019 deve ser 

recorde, devido, principalmente, a demanda 
chinesa”, disse, afirmando que a peste suína 
africana ainda não foi controlada e esse fator 
deve continuar beneficiando o Brasil. 

Em relação ao Paraná, Felippe afirma 
que a alta de preço também atingiu o estado, 
e o cenário é semelhante as demais regiões 
monitoradas pela Scot Consultoria. Questio-
nado se isso pode ter relação ao fechamento 
das fronteiras devido ao processo de trans-
formação em área livre de aftosa sem vaci-
nação, Felippe afirma que ainda é cedo para 

se fazer uma análise.
FRANGO E SUÍNO

Para Thiago, a alta no preço da arroba 
do boi e da carne bovina trarão reflexos nas 
demais proteínas animais no Brasil, entre 
elas as carnes de frango e suína. “Tradi-
cionalmente, a preferência de consumo do 
brasileiro, a carne bovina, com seu maior 
valor agregado, irá impactar diretamente 
os preços das demais carnes com sua va-
lorização. A carne suína terá um alta já no 
curto prazo, muito devido também à baixa 

oferta na produção, assim como o aumento 
tradicional das vendas do final do ano. O 
frango sentirá o reflexo também, mas, como 
possui um ciclo produtivo mais rápido, terá 
um efeito de aumento dos preços no curto 
prazo”, afirmou. Segundo ele, vale lembrar 
que, por outro lado, o início do ano há gastos 
extras por parte da população, levando o con-
sumidor procurar produtos mais baratos, di-
minuindo, assim, a compra de produtos com 
maior valor agregado. Nesse ponto, a carne 
de frango deve se manter firme.

Para Felippe, além de afetar os preços 
das outras proteínas, o Paraná tem uma 
vantagem a mais me relação ao fechamento 
das fronteiras. “Para os suínos a medida im-
pacta mais do que para os outros mercados, 
podendo fazer com que o estado abra novos 
mercados e também diferenciando a carne 
suína das demais regiões. Com a medida, a 
carne suína do Paraná será mais competiti-
va no mercado internacional, sendo esse um 
diferencial, devido, não apenas a segurança 
alimentar, mas também a oferta disponí-
vel no estado, já que o estado está entre os 
maiores produtores da proteína no Brasil”.

 
O CENÁRIO PARA O 

PRODUTOR NO FUTURO
De acordo com Thiago, no longo prazo e 

no decorrer do ano de 2020, haverá um equi-
líbrio de produção e preços muito baseada 
na recuperação da produção, principalmente 
no segundo semestre, por se tratar de ciclos 

produtivos, boi e suínos, mais lentos.
“O curto prazo trará um maior desafio ao 

consumidor em relação a preços das prote-
ínas, mas, no longo prazo, isso deverá ser 
amenizado com o aumento de produtividade 
e produção, gerando mais emprego e renda”, 
analisou.

Para o médio e longo prazos, mais pre-
cisamente no ano de 2020, Thiago explica 
que os preços devem começar em patamares 
elevados, principalmente para o mercado de 
carnes bovina e suína. No entanto, ele pode 
oscilar devido aos períodos de mais gastos 
típicos nos primeiros meses do ano, quares-
ma e maior oferta de gado na safra. “A busca 
por aumento de produção e produtividade 
poderão fazer com que a oferta de carne au-
mente mais para o final do ano. “No geral, a 
expectativa é positiva para o setor de proteí-
na para os próximos 2 ou 3 anos”.

Para Felippe Reis, em 2020 devemos ter 
um cenário de preços firmes, sustentados no 
momento do ciclo pecuário, que é de alta de 
preços, nas exportações que devem seguir 
em bom ritmo e na melhora da economia, o 
que colabora com o poder de compra da po-
pulação.“Um ponto de atenção para o pecu-
arista é em relação a troca, pois, se o boi 
gordo deve seguir com os preços firmes, o 
mesmo vale para o animais de reposição (boi 
magro, garrote, bezerro e etc.). Portanto, o 
produtor tem de se planejar e, assim como 
em momentos de crise, focar na margem e 
não apenas no maior preço de venda”, infor-

mou.
OPINIÃO

Reno Paulo Kunz, médico e pecuarista da 
RPK Genética, disse que havia há anos uma 
demanda pela recuperação de preço. “Estava 
defasado. Tudo reajustava e a carne continu-
ava com o mesmo valor há anos. Por outro 
lado, esse aumento muito rápido é negativo, 
porque desorganiza o mercado. Os insumos 
aumentam junto, querendo pegar um pedaço 
desse acréscimo que vem para o produtor”, 
disse.

O pecuarista acredita que haverá uma 
recuperação progressiva e o mercado irá se 
ajustar novamente em uns 90 a 120 dias. 
“Vai baixar, mas vai ficar mais alto sim. É 
uma notícia positiva para o setor. No entanto 
essa alta diminui o consumo interno e não 
sei não se o produtor não vai acabar pagando 
a conta novamente”. 

Para o pecuarista Renato Zancanaro, o 
preço do boi está aonde deveria estar. “Nós 
estamos desde 2015 sem o preço da arroba 
subir e com todos os custos aumentando. 
Quem não acompanha o dia a dia no campo 
não sabe o que está acontecendo e quanto 
custa produzir. O pecuarista também precisa 
ter uma renda”, comentou.

O problema, segundo ele, é que a alta foi 
muito rápida, o que dificulta a absorção na-
tural do consumidor e causa entendimentos 
diferentes. Porém, ele acredita que a arroba 
não deve baixar de R$ 200. 

“A carne bovina, com 
maior valor agregado 
irá afetar diretamente 
os preços das demais 
carnes”
THIAGO BERNARDINO DE CARVALHO, 
pesquisador do CEPEA

“Esse aumento muito 
rápido é negativo, 
porque desorganiza o 
mercado”
RENO PAULO KUNZ, pecuarista

“O preço do boi está 
onde deveria estar. 
Estamos desde 2015 sem 
o preço da arroba subir 
e com todos os custos 
aumentando”
RENATO ZANCANARO, pecuarista
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MANHÃ DE AGRONEGÓCIOS

Condor mostrou
novidades em evento

Novidades em produtos, sementes 
de soja, híbridos de milho e 
tecnologias foram mostradas 
para os clientes da Condor 
Agronegócios na manhã do dia 14 
de dezembro de 2019, na Fazenda 
Experimental da empresa.

A Condor Agronegócios, empresa tradicio-
nal na região Oeste do Paraná, que há 27 anos 
trabalha com comercialização de grãos, semen-
tes, defensivos, agricultura de precisão e ser-
viços voltados para o agronegócio, realiza anu-
almente a Manhã de Agronegócios, onde reúne 
clientes e fornecedores para a difusão de novas 
tecnologias para o campo. Neste ano de 2019, 
o evento aconteceu no dia 14 de dezembro, na 
Fazenda Experimental da empresa, que fica às 
margens da BR 277, em Cascavel, na saída para 
Santa Tereza do Oeste.

Segundo o diretor da Condor Agronegó-
cios, Jorge Barzotto, o evento tem grande im-
portância, uma vez que serve para aproximar 
a empresa dos seus clientes e também pelo 
fato de levar novas tecnologias para o campo. 
“As tecnologias que os visitantes conhecem 
aqui serão as que aumentarão sua produti-
vidade. Então, a maioria dos nossos clientes 
prestigiam o evento, porque sabem da sua im-

portância”, afirma. 
A partir das 7h30 os agricultores foram 

recepcionados com um café da manhã e ca-
dastrados em grupos. Às 8h30 houve a aber-
tura da Manhã de Agronegócios, com o pro-
nunciamento dos diretores da empresa Nestor 
Salvati, Jorge Barzotto, e Rudimar Salton.

O Gerente Comercial & Marketing da 
Condor Agronegócios, engenheiro agrônomo 
Gustavo Salton, organizador do evento, res-
saltou a importância da participação efetiva 
dos colaboradores da empresa. “São eles que 

fizeram 100% deste evento”,  afirmou. Ele 
também citou os parceiros e fornecedores 
presentes e finalizou agradecendo principal-
mente a presença dos clientes. “Nossos since-
ros parabéns  por terem optado nesta manhã 
de sábado pela busca do conhecimento”, disse 
Gustavo.

O evento foi um sucesso e contou com 
mais de 200 agricultores. Em seguida foi ofe-
recido um almoço de confraternização a todos 
os participantes na Portal Churrascaria em 
Cascavel.

Essa foi a 3ª edição da Manhã de Agronegócios Compromisso com o Agricultor.

HÁ 27 ANOS,
ESTÁ NAS
NOSSAS RAÍZES

COMPROMISSO.

I n s u m o s  -  A s s i s t ê n c i a  T é c n i c a  -  C o m e r c i a l i z a ç ã o  d e  G r ã o s  -  A g r i c u l t u r a  d e  P r e c i s ã o

Con�ança não se conquista de um dia 
para outro. É fruto de um árduo 
trabalho do compromisso com as raízes 
e tradições. A Condor Agronegócios 
iniciou sua história na década de 50, 

com a vinda de 3 famílias  que 
trouxeram do Rio Grande 

do Sul o respeito pela terra e 
pelo agricultor. Hoje, a Condor 
Agronegócios é uma empresa 
conhecida e reconhecida, além da 
qualidade superior em serviços, pelo 
relacionamento baseado em 
credibilidade, respeito e Compromisso 
com o Agricultor.

Cascavel e Corbélia - (45) 3333-9000

O evento bateu recordes de visitantes neste ano de 2019
Os mais de 200 produtores rurais que passaram pelo evento tiveram acesso à novos conhecimentos e tecnologias
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Produtores precisam ficar alertas 
nesse fim de ano para não perder 
benefícios ou serem penalizados

A Campanha de Atualização do Rebanho no 
Paraná foi prorrogada até o dia 20 de dezembro. 
A decisão partiu da Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar), por meio da Porta-
ria 366 de 2019, publicação em Diário Oficial, 
no dia 29 de novembro. No total, pecuaristas 
paranaenses das 243,1 mil propriedades rurais 
cadastradas no Estado precisam fazer o cadas-
tro dos animais pelo site da Agência, em uma 
unidade física da entidade, em um escritório de 
atendimento municipal autorizado ou mesmo 
nos sindicatos rurais autorizados. O trâmite é 
gratuito e o Sindicato Rural de Cascavel pode te 
ajudar no processo, pois recebemos e transmi-
timos à Adapar o documento.  O procedimen-
to é obrigatório para todos os produtores que 
tenham animais com interesse econômico no 
Estado. O prazo para fazer a atualização do re-
banho começou no dia 1º de novembro. Porém, 
a um dia para o fim do prazo da campanha (30 
de novembro), 45,2% das propriedades estão 
cadastradas.

A medida obrigatória vale para proprieda-
des com animais de produção ou trabalho, como 
bovinos, bufalinos, cabras, ovelhas, suínos, ca-
valos, jumentos, mulas, galinhas, peixes, além 
de caixas de abelhas. A atualização do rebanho 
junto ao órgão responsável faz parte da gama 
de ações que substituem a vacinação obrigató-
ria de bovinos e bufalinos contra febre aftosa. 
A Instrução Normativa 47, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
previu a suspensão da vacina para esses dois 
grupos de animais, que acontecia em duas fa-
ses anualmente (maio e novembro). Desta for-
ma, sem a necessidade de vacinar, o cadastro 
do rebanho é a forma de se ter o controle quan-
titativo e das movimentações dos rebanhos do 
Estado.

PUNIÇÃO
O pecuarista que não cumprir as exigên-

cias para a melhoria na sanidade das criações 
voltadas à produção de proteínas animais no 
Paraná até o dia 20 de dezembro poderá sofrer 
punições. O produtor está sujeito a multa ou, 
ainda, o bloqueio de atividades pecuárias, como 

ATENÇÃO PRODUTORES

Recadastro do rebanho 
e do CAD/PRO

a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).
SERVIÇO

A atualização do rebanho pode ser feita no 
site www.produtor.adapar.pr.gov.br/compro-
vacaorebanho. Também é possível fazer o pro-
cedimento pessoalmente em uma unidade local 
da Adapar, em um escritório de atendimento 
municipal autorizado ou em um sindicato rural 
autorizado.

COPEL E CAD/PRO
Os agropecuaristas que não tenham emiti-

do Nota Fiscal de Produtor por dois anos conse-
cutivos podem perder sua inscrição no Cadas-
tro de Produtor Rural (Cad/Pro). Os produtores 
que tiverem o cadastro cancelado deixam de 
ter acesso à Tarifa Rural Noturna e à isenção 
de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) que incide sobre energia elé-
trica gerada em propriedades rurais.

O alerta consta do Boletim Informativo 

21/2019 da Receita Estadual. Segundo o do-
cumento, a falta de emissão de nota fiscal por 
dois anos caracteriza cessão de atividade rural 
– conforme já estabelece uma norma do órgão, 
de 2015. A relação dos produtores que podem 
perder inscrição no cadastro foi publicada na 
edição de 11 de junho do Diário Oficial do Esta-
do (DIOE). “De um modo geral, o produtor rural 
está atento a essas condições. Quem está neste 
grupo [não emissão de nota por dois anos] pode 
fazer um processo de readequação do cadastro 
e continuar ativo”, explica Nilson Hanke Ca-
margo, consultor da FAEP.

PARA REGULARIZAR
O produtor rural que está com essa pendên-

cia pode regularizar sua inscrição e, com isso, 
manter ativo seu Cad/Pro. Para isso, o titular 
do cadastro deve comparecer à prefeitura do 
município em que está cadastrado e justificar a 
falta de emissão de notas ou de comercialização 
no período, além de apresentar as notas fiscais 
para prestação de contas e entregar documen-
tação atualizada, inclusive do imóvel. “Com 
isso, o produtor continua ativo no cadastro e, 
por consequência, pode ter acesso a benefícios, 
como a isenção de ICMS na energia gerada no 
campo”, diz Hanke Camargo.

BENEFÍCIOS
Por lei sancionada em 2018 pelo governo 

do Paraná, a eletricidade gerada em micro e mi-
nigeração (até 1 megawatt) passou a se tornar 
isenta de recolhimento de ICMS. Entre esses 
pontos de geração, estão muitas propriedades 
rurais, que mantêm biodigestores – que trans-
formam dejetos animais em energia limpa.

Orientação
Já a Tarifa Rural Noturna prevê 

um desconto de 60% na energia elétri-
ca consumida em propriedades rurais, 
entre as 21h30 e 6 horas. O subsídio 
é imprescindível às cadeias produtivas 
de aves, suínos, peixes e leite, que de-
pendem de energia 24 horas por dia. O 
desconto é determinante para que essas 
atividades se mantenham competitivas 
nos mercados nacional e internacional.

A G E N D E  S U A  R E V I S Ã O  P R E V E N T I V A

W W W . M E C A N I C A D A L A Z E M . C O M . B R

R U A  O L I N D O  P E R I O L O ,  1 0 9 2  |  B A I R R O  P A C A E M B U
C A S C A V E L  |  P R

45. 3227 7779  |  45. 99938 0325
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FEIRA

Show Rural Coopavel: 
a vitrine do campo
“Reinvente sua vida no campo” 
é o tema da edição e uma 
mensagem que convida o 
produtor rural a refletir e a 
redefinir metas e projetos para a 
sua propriedade

O Show Rural Coopavel é conhecido como 
uma espécie de universidade a céu aberto. 
São 720 mil metros quadrados de área toma-
dos por experimentos e novidades dos mais 
diversos segmentos da cadeia do agronegó-
cio, uma das mais decisivas para a economia 
brasileira. O tema da edição de 2020, de 3 
a 7 de fevereiro, em Cascavel, é Reinvente 
sua vida no campo, uma mensagem que con-
vida o produtor rural a refletir e a redefinir 
metas e projetos para a sua propriedade. No 
Show Rural Coopavel estão as respostas que 
o agricultor precisa por reunir o que há de 
melhor em novidades, tendências e orienta-
ções para que ele possa produzir ainda mais, 
com qualidade superior e reduzindo custos.

Criado em 1989 como um dia de campo, 
o Show Rural Coopavel cresceu e se tornou 
um dos três maiores eventos de dissemina-
ção de tecnologias e inovações para o campo 
do mundo. A 32ª edição acontecerá no pe-
ríodo de 3 a 7 de fevereiro de 2020. Serão 
550 expositores e a expectativa de público é 
superior a 250 mil pessoas, diz o coordena-
dor-geral Rogério Rizzardi.

Diversas novidades serão apresentadas 
na ocasião, como a estrutura de mais de 
dois mil metros quadrados do edifício Paraná 
Cooperativo, que se tornará a nova casa do 
cooperativismo do Estado; a versão ampliada 
do Show Rural Digital (vai funcionar em uma 
estrutura física com o dobro do tamanho da 
edição inaugural), Vitrine Tecnológica de 
Agroecologia ocorrendo em 4,4 mil metros 
quadrados e avanços na área da pecuária, e 
muitas outras.

O coordenador-geral do Show Rural Co-
opavel, o agrônomo Rogério Rizzardi, infor-
ma que os números mostram que o evento 
cumpre com o seu papel de transmissor de 
informações capazes de transformar a rea-

lidade do campo. “Até a década de 1980, as 
novidades eram levadas aos produtores por 
meio das equipes técnicas de empresas e 
cooperativas, mas devido às exigências e 
demora desse sistema, os resultados demo-
ravam muito a aparecer”.

O Show Rural Coopavel, que começou 
como um dia de campo, foi a resposta que a 
cooperativa buscava para acelerar o proces-
so de transmissão de novos conhecimentos 
aos agricultores, de forma rápida e eficiente. 
“No evento, o agricultor e o pecuarista têm à 
sua disposição a tecnologia e a novidade já 
com o resultado prático, além de pessoas al-
tamente capacitadas para, no mesmo instan-
te, esclarecer qualquer dúvida ou aprofundar 
a orientação desejada”, diz o presidente da 
cooperativa Dilvo Grolli.

CONHECIMENTO
A produtividade das principais commo-

dities da região Oeste, soja e milho, tiveram 
aumento de produtividade de 300% nas mais 

de três décadas de realização do evento de 
tecnologia. “Mas mesmo que os resultados 
sejam bons eles ainda estão muito distantes 
do que os campos experimentais alcançam 
no Show Rural. Com os cuidados que ado-
tamos aqui, perfeitamente possíveis para 
qualquer propriedade, a produtividade pode 
aumentar muito mais. Por isso, reinven-
tar-se quer dizer não acomodar-se jamais”, 
afirma Rogério Rizzardi.

A produtividade média de soja no Brasil, 
na safra 2018/2019, foi de 3.208 quilos por 
hectare. No Paraná, foi de 2.989 e no Show 
Rural Coopavel há cultivares que já alcançam 
6.345 quilos por hectare. No milho, a mé-
dia nacional é de 5.730 quilos por hectare, 
no Oeste do Paraná é de 11 mil e no Show 
Rural há híbridos que atingem a marca de 
até 18.302 quilos por hectare. “São dados 
que comprovam que com a informação certa 
e com as tecnologias hoje disponíveis é pos-
sível produzir muito mais e obter rentabili-

As atenções do agronegócio nacional estarão voltadas para Cascavel no período de 3 a 7 de fevereiro 
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dades elevadas”, diz Rizzardi.

AMBIENTE COOPERATIVO
Um ambiente amplo e bem localizado vai 

se transformar na nova casa do cooperativis-
mo paranaense. A estrutura física de mais 
de dois mil metros quadrados está em estágio 
adiantado de construção na área que desde 
1989 recebe o Show Rural Coopavel, um dos 
maiores eventos do mundo em transmissão 
de conhecimentos para o campo.

O coordenador-geral do SRC, Rogério 
Rizzardi, informa que as obras estão no cro-
nograma e em algumas semanas o prédio 
Paraná Cooperativo estará pronto. “Teremos 
a partir de fevereiro um espaço próprio para 
recepcionar diretores e filiados das coopera-
tivas de todo o estado integradas à Ocepar. 
Essa será uma estrutura que simbolizará a 
força, a união e o trabalho que o movimento 
cooperativista desenvolve”, diz Rizzardi.

O Paraná Cooperativo está estrategica-
mente localizado, ao lado dos prédios que 
abrigam a Assessoria de Imprensa e a Ad-
ministração do Show Rural Coopavel. O edi-
fício de dois pavimentos é dotado de salas de 
reuniões, ambientes para confraternização e 
auditório com capacidade para mais de 200 
pessoas. “Esse será um diferencial importan-
te já na edição de número 32, agendada para 
o período de 3 a 7 de fevereiro de 2020. Um 

lugar onde o cooperativismo estará unido e 
devidamente representado”, diz o presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli.

SEDE DO GOVERNO DO PARANÁ
O governador do Paraná, Ratinho Júnior, 

confirmou na manhã desta quinta-feira, em 
encontro com autoridades no Palácio Iguaçu, 
em Curitiba, que Cascavel, e mais especifi-
camente o Show Rural Coopavel, vai ser a 
sede do governo na primeira semana de feve-

reiro de 2020. A decisão repete o que ocor-
reu em fevereiro de 2019, quando por dois 
dias – 7 e 8 – a sede do governo estadual foi 
transferida de Curitiba para cá.

O anúncio confirmando a informação foi 
feito em evento com a presença do prefeito 
Leonaldo Paranhos. “Mais uma vez o gover-
nador instala a sede do Governo do Estado 
em Cascavel, reconhecendo a importância da 
nossa Capital da Produção, do Show Rural 
Coopavel bem como do Oeste do Paraná que 
é o grande celeiro do Estado e do Brasil”, diz 
o prefeito”. Alguns ajustes na agenda vão 
definir quais serão os dias em que Ratinho, 
secretários e o staff do governo estadual des-
pacharão da área que abriga o evento tecno-
lógico.

De acordo com o presidente da Coopavel 
e do Show Rural, Dilvo Grolli, a decisão do 
governador Ratinho de transferir a sede do 
governo significa muito para Cascavel, para 
o Oeste e, principalmente, para o evento de 
tecnologia que é o maior da América Latina. 
“Estamos muito honrados e felizes em nova-
mente poder receber o governador e toda a 
sua equipe. Essa é uma demonstração da im-
portância da região, que é um dos símbolos 
da agropecuária do Paraná, e ressalta a força 
do agronegócio, cadeia produtiva e industrial 
responsável por movimentar cerca de R$ 2 
trilhões por ano na economia brasileira”.

“Durante o Show Rural, o 
agricultor e o pecuarista 
tem à sua disposição a 
tecnologia e a novidade 
já com o resultado 
prático, além de pessoas 
altamente capacitadas 
para, no mesmo instante, 
esclarecer qualquer 
dúvida ou aprofundar a 
orientação desejada”

DILVO GROLLI, presidente da Coopavel

O evento abre o calendário 
de grandes feiras do 
agronegócio brasileiro e 
atrai autoridades do mundo 
todo
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EDUCAÇÃO

Agrinho anunciou os 
vencedores de 2019
Trabalho da professora Sheila 
Rodrigues Berti Rosa, de Moreira 
Sales, conquistou o primeiro 
lugar na categoria Experiência 
Pedagógica

Os seis projetos vencedores na categoria 
Experiências Pedagógicas do Concurso Agri-
nho 2019 foram revelados durante a festa de 
premiação, no dia 21 de outubro, no Expotra-
de Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba 
(RMC). Desenvolvidos ao longo do ano, os tra-
balhos impactaram não apenas os alunos, mas 
as famílias, a comunidade e até mesmo o mu-
nicípio em que vivem. Entre os anunciados, 
estão quatro projetos da rede pública, um da 
rede particular e um do Agrinho Solos. Cada 
professora autora do projeto levou um carro 
zero quilometro como prêmio.

O projeto vencedor da rede pública veio 
do município de Moreira Sales, região Central 
do Paraná. Desenvolvido pela docente Shei-
la Rodrigues Berti Rosa na Escola Municipal 
Professora Leonilda O. Prado, o projeto “In-
formação e comunicação: Agrinho em ação” 
promoveu o resgate da evolução dos meios 
de comunicação que fazem a conexão entre 
campo e cidade, por meio da imersão na rea-
lidade de cada veículo. A partir de visitas às 
emissoras de rádio, de televisão e jornais, 
foram criados a “Rádio Agrinho” e o “Jornal 
Agrinho” na escola, com conteúdos produzi-
dos exclusivamente pelos alunos.

“É uma alegria muito grande. Isso é gra-
ças ao trabalho sério que fazemos com a edu-
cação e é pelas crianças que estamos aqui. O 
reconhecimento dessa experiência pedagógi-
ca fortalece o trabalho que fazemos todos os 
dias em sala de aula”.

O segundo lugar da rede pública também 

foi para a região Central do Estado, em Ran-
cho Alegre d’Oeste, com o projeto da profes-
sora Eliane dos Santos Macedo de Oliveira, do 
Colégio Estadual Rancho Alegre. Intitulado 
“Molduras coloridas – memórias das pessoas 
daqui”, este trabalho teve o objetivo de resga-
tar a história do município e dos moradores, 
promovendo a importância da experiência das 
pessoas na construção da memória local. 

“É uma emoção indescritível. Com essa 
vitória, quero levar esperança ao nosso muni-
cípio, que é tão pequeno, e inspirar as crian-
ças”.

A medalha de bronze ficou com o proje-
to “Sustentabilidade que faz a diferença”, da 
docente Janaine Gonçalves de Oliveira, da 
Escola Municipal Sant’Ana, em Paulo Frontin, 
no Sudeste. O ponto de partida para esta expe-
riência pedagógica foi uma brincadeira de um 
aluno que, ao se deparar com um computador 
com defeito, falou para a professora jogá-lo no 

“Informação e Comunicação: Agrinho em Ação” foi o trabalho vencedor de 2019

mato. A partir daí, foi realizado um trabalho 
de conscientização sobre o descarte correto de 
aparelhos e equipamentos eletrônicos. 

“Eu fui aluna do Agrinho e já participei 
do concurso, isso sempre marcou a minha 
vida. Hoje estar aqui como professora é algo 
maravilhoso”. 

O quarto e último lugar da rede pública 
foi para a professora Ivelize Helena Schuet-
zler Simão, da Escola Municipal Rui Valdir P. 
Kern, em Quatro Barras, na Região Metropoli-
tana de Curitiba (RMC). O projeto “Barragem: 
uma ligação entre o campo e a cidade” surgiu 
a partir da preocupação dos alunos que, ao 
verem o caso do rompimento da barragem de 
Brumadinho, em Minas Gerais, questionaram 
se isso poderia acontecer no Paraná. 

Na rede particular, a medalha de ouro fi-
cou com a professora Ayzita Sbardella Milioli, 

do Colégio Franciscano Nossa Sra. de Fátima, 
em São Miguel do Iguaçu, no Oeste. O projeto 
“Uma jornada para uma vida saudável e sus-
tentável” foi pautado por uma visão holística, 
conscientizando os alunos sobre o papel fun-
damental de cada indivíduo e seus impactos 
no mundo. As atividades realizadas aborda-
ram questões como hábitos de consumo e re-
dução da produção de lixo, além da confecção 
de ecobags com tecidos feitos da reciclagem 
de garrafas PET.

“Estou muito realizada. Só tenho a agra-
decer a todo mundo pelo trabalho desenvolvido 
e pelas minhas crianças que puderam apren-
der muito. Nós vamos, sim, ter um mundo 
melhor”.

Já na categoria Agrinho Solos, o projeto 
vencedor veio de Castro, nos Campos Gerais, 
e foi desenvolvido pela professora Gislaine 

Ferraz e Silva na Escola Municipal Jardim 
Bela Vista. Sob o título “Reciclando atitudes 
para salvar nosso solo”, a docente mobilizou 
a turma para conscientização da população 
devido ao grande acúmulo de lixo no bairro 
da escola. Além da implantação de uma horta 
escolar para recuperação do solo, os alunos 
conheceram a trajetória do lixo no município e 
passaram a promover a separação correta dos 
materiais destinados à coleta seletiva.

Na edição deste ano, a banca do Agrinho 
avaliou 650 trabalhos inscritos na categoria 
Experiência Pedagógica. Para a etapa final do 
concurso, foram selecionados 30 trabalhos – 
20 da rede pública, cinco da rede particular 
e cinco na categoria Agrinho Solos. Como 
prêmio, cada um dos seis professores respon-
sáveis pelos projetos vencedores ganham um 
carro zero quilômetro.

Ágide Meneghette: “O Agrinho é um dos projetos educativos mais importantes do Brasil”
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Ministra assinou documento que 
transformou PR em área livre; 
agora só falta homologação na 
OIE

O Paraná está, oficialmente, livre da va-
cinação contra a febre aftosa. Em solenidade 
realizada no Palácio Iguaçu, sede do governo 
do Estado, a ministra da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento, Tereza Cristina, assi-
nou no dia 15 de outubro a Instrução Nor-
mativa (IN) que, a partir de 31 de outubro, 
proíbe a manutenção, comercialização e o 
uso de vacinas contra a doença em terras pa-
ranaenses. Com o fim da imunização, o Pa-
raná dá mais um passo definitivo em direção 
ao reconhecimento internacional como área 
livre de febre aftosa sem vacinação. “Uma 
conquista de todos nós, que colheremos 
frutos por muitos anos. Já estamos prontos 
há muitos anos e agora só foi um reconhe-
cimento de todo nosso avanço sanitário no 
Paraná”, destacou Paulo Orso, presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel. 

Primeiro a discursar, o presidente da 
FAEP, Ágide Meneguette, destacou que a 
consolidação do sistema sanitário do Paraná 
é resultado de décadas de um trabalho inte-
grado, entre os setores público e privado. O 
líder agropecuarista apontou que o reconhe-
cimento internacional do Estado como área 
livre de febre aftosa sem vacinação vai trazer 
boas perspectivas não só para o agronegócio, 
mas para a economia do Paraná.

“É o coroamento de décadas de trabalho 
no enfrentamento dessa enfermidade que é 
emblemática, e é a garantia que o sistema de 
defesa sanitário do Paraná funciona”, ressal-
tou Meneguette. “Com esse esforço conjun-
to, o Paraná se credencia como fornecedor 
de alimentos, mas de alimentos seguros. 
Nossos produtores abastecem boa parte do 
mercado interno e já têm uma importante 
projeção nas exportações. Estamos dando 
um passo em direção a mercados internacio-
nais. Precisamos gerar empregos e riquezas, 
para termos paz social”, acrescentou.

Para Tereza Cristina, o modelo desenvol-
vido pelo Paraná é um “atestado de credibi-

STATUS SANITÁRIO

Paraná livre de febre 
aftosa sem vacinação 

lidade para o mundo inteiro”, confirmando 
posição de protagonismo no setor agrope-
cuário. Ao estar mais perto do novo status 
sanitário, o Estado inicia “uma nova etapa 
fantástica” de conquista de novos mercados. 
A ministra disse ainda que o caso do Paraná 
deve servir como estímulo para que outros 
Estados também invistam em seu sistema 
sanitário.

“O Paraná fez todo o dever de casa. Esse 
é o início, o primeiro passo. Ainda temos ou-
tros passos para dar, mas o Paraná inaugura 
uma nova era de sanidade e sustentabilidade, 
trazendo a qualidade para os seus produtos”, 
ressaltou Tereza Cristina. “Que o Paraná sir-
va de exemplo ao Brasil em sanidade, porque 
em várias coisas, vocês saíram na frente”, 
acrescentou.

O secretário estadual da Agricultura, 
Norberto Ortigara, classificou o fim da vaci-
nação como “o começo de uma nova história”, 
mas que vem muito trabalho pela frente. Ele 
ressaltou a necessidade de o pecuarista fazer 
a atualização do rebanho (leia mais abaixo) e 
apontou que o a nova etapa deve beneficiar 

não só a bovinocultura, mas outras cadeias 
relacionadas à produção de proteína animal.

“Estamos substituindo a vacinação por 
outros mecanismos de inteligência para mo-
nitoração sanitária. O nosso objetivo sempre 
foi evoluir, buscar mais espaço no mercado 
internacional. Vamos crescer”, vislumbrou. 
“O simples fato de estarmos vacinando o 
rebanho nos impedia de disputarmos 63% 
do mercado mundial de suínos. Agora, nós 
vamos poder disputar esse mercado. Vamos 
trazer dólar do mundo para o Brasil”, disse.

Para o governador do Paraná, Carlos 
Massa Júnior, a suspensão da vacinação 
contra aftosa pode ser entendida como “uma 
construção coletiva, com toda a sociedade 
civil organizada”. Animado, ele traçou uma 
meta ousada: que o Paraná se torne o princi-
pal produtor de alimentos do mundo.

“O agro é nossa prioridade. A nossa 
vocação é produzir alimentos para o plane-
ta. Estamos nos preparando cada vez mais 
para isso. É um momento histórico. Viva o 
Paraná, viva o Brasil, viva a agricultura”, 
afirmou.

Ministra Tereza Cristina assinou a instrução normativa que acaba com a vacinação contra a febre 
aftosa no Paraná

A IN também fixou data para que o Paraná 
feche suas fronteiras sanitárias: a partir de 1º 
de janeiro de 2020. Na prática, isso significa 
que o governo do Paraná terá que editar normas 
que controlem e restrinjam a entrada no Esta-
do de animais vacinados contra a febre aftosa. 
Com isso, bovinos e bubalinos para cria, recria 
e engorda que provenham de unidades da federa-
ção que imunizam seu rebanho contra a doença 
ficarão proibidos de entrar no Paraná.

Para abate imediato, a nova norma permite 
o transporte de bovinos e bubalinos provenientes 
de Estados que praticam vacinação, desde que a 
carga esteja lacrada. Não há restrições em rela-
ção ao transporte de produto animal de outras 
unidades da Federação.

A partir do fim da vacinação e do fechamen-
to da fronteira, o Paraná passa a ficar isolado sa-
nitariamente do restante do país, no que diz res-
peito à febre aftosa. Com isso, em maio de 2020 
– quando a última aplicação de vacinas contra a 
febre aftosa no Estado terá completado um ano 
–, o Mapa deve fazer um inquérito sorológico no 
rebanho paranaense, a fim de constatar que não 
há circulação viral no território.

Com essa confirmação laboratorial, então, o 
Ministério poderá pedir à Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE) que reconheça o Paraná 
como área livre de aftosa sem vacinação. Com 
os parâmetros técnicos dentro das exigências 
internacionais, a conquista do novo status sa-
nitário deve ser oficializada em assembleia-geral 
da OIE, realizada em maio de 2021. “É um mo-
mento de transição histórico, em que se inicia 
uma fase, uma fase de mudança de conceito, em 
que a vacinação é substituída por outras ferra-
mentas de vigilância e de controle da febre afto-
sa”, disse o gerente de saúde animal da Adapar, 
Rafael Gonçalves Dias.

FISCALIZAÇÃO
Para garantir que bovinos e bubalinos de Es-

tados que vacinam o rebanho não cheguem ao 
território paranaense, o Paraná consolidou uma 
barreira sanitária, que conta com 33 Postos de 
Fiscalização de Transporte Animal (PFTA) e cin-
co postos federais. O último ponto desta rede, 
o PFTA de Campina Grande do Sul, Região Me-
tropolitana de Curitiba, na BR-116, que deve ser 
concluída até o fim de novembro.

Todos os caminhões que transportem ani-
mais e que venham de outros Estados deverão, 
necessariamente, passar por um desses postos. 
Na abordagem, a carga será vistoriada e con-
ferida, de acordo com os registros. Nos postos 
estaduais, a fiscalização será feita pela Agência 
de Defesa Agropecuária (Adapar). As polícias 
rodoviárias Federal (PRF) e Estadual (PRE) 
também estão autorizadas a parar veículos que 
transportem cargas animais em estradas do Pa-
raná, cobrando que os motoristas comprovem 
que passaram por um PFTA.

Dados da Adapar e da Secretaria de Estado 

da Agricultura e Abastecimento (Seab) apontam 
que o volume de bovinos transportados para o 
Paraná, advindos de outros Estados, é ínfimo 
em relação ao tamanho do rebanho estadual. 
Nos últimos três anos, a média de transporte foi 
de 100 mil cabeças, o que corresponde a 1,08% 
do total de bovinos registrados no Paraná. No 
mesmo período, os pecuaristas paranaenses en-
viaram para outras unidades da federação uma 
média anual de 40 mil cabeças – 0,45% do re-
banho oficial.

O levantamento revela que das mais de 179,1 
mil propriedades que alojam bovinos, apenas 746 
(0,45%) recebem animais de outros Estados. O 
estudo demonstra, ainda, que “50% das movi-
mentações relacionadas a ingressos de bovinos 
se concentram em apenas 30 produtores rurais, 
tornando mais evidente a afirmação de que o 
maior volume de animais que entra no Estado 
pertence a um pequeno número de produtores 
rurais”. O documento conclui que “a maioria dos 
produtores não será afetada com a retirada da 
vacina”.

OUTRAS DETERMINAÇÕES
A IN do Ministério da Agricultura também 

impõe algumas restrições à entrada de suínos, 
ovinos e caprinos em território paranaense. Es-
sas espécies não são vacinadas contra a febre 
aftosa, mas são suscetíveis à doença. Para cria, 
recria e engorda, esses animais terão entrada 
permitida, desde que haja autorização prévia da 
Adapar e do Mapa. Além disso, o lote precisa 
passar por um período de quarentena na origem 
e por alguns exames. Caminhões que transpor-
tam suínos, ovinos e caprinos de outros Estados 
e destinados ao abate imediato poderão transitar 
sem autorização prévia. Além disso, a nova nor-
ma fixa a obrigatoriedade de atualização de todo 
o rebanho duas vezes por ano (maio e em novem-
bro) no sistema online ou na forma presencial.

Contagem regressiva para o fechamento das fronteiras

Setor privado
colaborou na
estruturação do
sistema sanitário

A conquista do novo status sanitário é 
resultado de um longo caminho, iniciado na 
década de 1970, quando o Paraná começou 
seu programa de profilaxia e controle da fe-
bre aftosa. A participação da iniciativa pri-
vada no processo de estruturação do sistema 
sanitário paranaense sempre foi decisiva. 
De 1997 para cá, o Sistema FAEP/SENAR-

-PR investiu mais de R$ 40 milhões no de-
senvolvimento sanitário do Paraná, em uma 
série de ações, como treinamentos, divulga-
ções de programas e implementação de boas 
práticas, além da capacitação de técnicos e 
produtores, viagens técnicas e acompanha-
mento de organismos internacionais, como a 
Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
e Comissão Sul-Americana para a Luta Con-
tra a Febre Aftosa (Cosalfa).

Muito desta ação bem-sucedida está 
diretamente relacionada ao Fundo de De-
senvolvimento Agropecuário do Estado do 
Paraná (Fundepec). Criado em 1995, o fundo 
é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
formado por entidades representativas, como 
FAEP, Ocepar e sindicatos de produtores de 

diversas cadeias. A partir de uma série de 
convênios, o Fundepec vem garantindo res-
paldo financeiro e institucional a uma série 
de ações sanitárias e na defesa dos produ-
tores. Hoje, por exemplo, o fundo dispõe 
de mais de R$ 78 milhões em caixa, para 
eventuais emergências sanitárias e/ou para 
indenizar pecuaristas, caso sejam necessá-
rios abates sanitários, ante eventuais casos 
de doenças.

“Essa consolidação sanitária ocorrida ao 
longo das últimas décadas só foi possível a 
partir da criação do Fundepec e com a par-
ticipação do setor produtivo. Foram essas 
ações que trouxeram o Paraná ao patamar 
em que estamos hoje”, disse o diretor-exe-
cutivo do Fundepec, Ronei Volpi.

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, e o governador Ratinho Jr. 
comemoraram a conquista histórica para a 
pecuária paranaense
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DIA DE CAMPO

Fazenda Escola
dissemina novidades
Evento comemorou 15 anos do 
curso de Agronomia da Faculdade 
Assis Gurgacz (FAG)

Para comemorar os 15 anos do curso de 
Agronomia, o Centro Universitário FAG pro-
moveu a 1ª edição do City Farm FAG e do 22º 
Dia de Campo da instituição. Cerca de 1500 
pessoas passaram pelos 15 estandes monta-
dos na Fazenda Escola no dia 9 de novembro, 
aprendendo sobre o conteúdo exposto voltado 
ao homem do campo. Participaram acadêmicos 
de Agronomia, pais de alunos, produtores ru-
rais e convidados. 

O objetivo do evento foi aliar conhecimento 
técnico-científico à realidade do mercado. Para 
isso, o City Farm contou com uma grande lista 
de parceiros: BASF, Oro Agri, Pioneer, Agro-
este, FMC, GRAP - Agrocete, Camagril, Mosaic 
Fertilizantes, Plantar, Spraytec, Syngenta, Co-
opavel e Ubyfol. O Dia de Campo foi dividido 
em estandes, que contaram com palestras de 15 
minutos realizadas pelas empresas parceiras e 
por acadêmicos de Agronomia - as palestras 
foram repetidas cinco vezes no decorrer do 
evento. 

A Pioneer, que prestigia o Dia de Campo 
desde sua 1ª edição, trouxe o tema “Manejo de 
Pragas, explicado pelo engenheiro agrônomo, 
Fernando Zanatta. “A biotecnologia é uma for-
te aliada e complementa o portfólio da marca 
Pioneer®. As tecnologias Bt Leptra® e Power-
Core™ Ultra são, atualmente, as mais eficazes 
no controle de lepidópteras na cultura do mi-
lho, tanto no verão como na safrinha. Ensaios 
internos e avaliações a campo apontam a alta 
eficácia das duas tecnologias no controle de 
pragas”. 

Gilberto Pasalzque, estudante do 8° período 
de Agronomia, que há anos participa do Dia de 
Campo, garantiu que a nova roupagem do pro-
jeto fez com que o curso se tornasse ainda mais 
reconhecido, facilitando que os alunos já com-
preendam agora, o que os aguarda no mercado 
de trabalho. “Foi possível saber várias questões 
novas sobre o agronegócio. Isso contribui mui-
to para nossa formação”, destaca. 

Uma das empresas parceiras foi a Cama-
gril, representante Massey Ferguson na região. 
“É um orgulho para todos nós uma instituição 

que incentiva o meio agrícola. Sentimos gratos 
de participar de um momento assim. A tec-
nologia tem melhorado ano a ano e levar esse 
conhecimento às pessoas é muito importante”, 
pontua o presidente da empresa, Jacy Miguel 
Scanagatta. “É um sentimento de realização 

profissional. O conjunto de pessoas e a es-
trutura da FAG fizeram a diferença. O evento 
é a coroação de todo nosso planejamento que 
começou meses atrás”, comentou o gerente da 
Fazenda Escola e diretor do Sindicato Rural de 
Cascavel, Helmuth Bleil. 

Curso de agronomia comemorou 15 anos

15 empresas participaram do evento

Jornada Tecnológica em 
Fruticultura teve como foco a 
produção de uvas

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) 
de Santa Tereza do Oeste promoveu dia 28 de 
novembro a V Jornada Tecnológica em Fruti-
cultura. Desta vez, o destaque foi a viticultura. 
O evento foi destinado a produtores rurais, es-
tudantes e técnicos da área e ganhou relevân-
cia após o lançamento no mês de novembro do 
Revitis, destinado a estimular a produção de 
uvas no Paraná.

O dia de campo contou com quatro pales-
trantes e foi conduzido por Alessandra Deto-
ni, pesquisadora do Iapar de Santa Tereza do 
Oeste e coordenadora técnica do Revitis.

 Alessandra falou sobre a implantação do 
pomar, cuidados básicos, escolha de varieda-
des e produção de muda. “Produtor precisa 
definir a finalidade de seu pomar antes de 
implantar”, disse.

Já Rosemeire de Lellis, da Embrapa Uva 
e Vinho, falou sobre o controle de doenças 
no parreiral. Entre elas o míldio, antracnose, 
mancha das folhas, ferrugem e oídio. A mais 
perigosa delas é o míldio. “Para evitar essas 

UVA 

Iapar promove evento 
sobre viticultura

doenças o produtor já tem que escolher um 
material propagativo sadio, adubação equili-
brada, podas e o controle químico”, alertou. 

O outro palestrante foi Reginaldo de Sou-
za, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho. 
Reginaldo ficou na variedade BRS Vitória. 
Ela é uma cultivar de uva de mesa preta sem 
sementes, com sabor aframboesado extrema-
mente agradável, bem adaptada ao cultivo em 
todas as regiões do país. Apesar do pequeno 
tamanho de cachos e bagas em relação ao 
padrão de uvas de mesa, vem conquistando 
consumidores no Brasil e exterior. O seu uso 
tem contribuído para a expansão da área de 
produção de uva de mesa no Brasil, abrangen-
do desde as fazendas no Vale do Rio São Fran-
cisco, no Nordeste, até as áreas de agricultura 
familiar da região Sul.

A BRS Vitória é tolerante à principal do-
ença da videira, o míldio. Isso a diferencia de 
outras variedades, pois precisa de menos tra-
tamentos fitossanitários (principalmente fun-
gicidas), diminuindo os custos de produção e 
riscos de contaminação ambiental, garantindo 
a segurança de produtores e consumidores. 
Essa cultivar é a principal uva em exportação 
pelo Brasil, especialmente para o mercado 
europeu. “Uma cultivar testada e adaptada à 

região. Uma boa opção ao produtor”, disse.
Por fim o técnico da Emater de Toledo, 

Celso Potrich, falou sobre a poda, que é uma 
das principais práticas para manter o parrei-
ral sadio e produtivo. Poda seca, poda verde, 
desfolha e outras práticas foram abordadas 
pelo extensionista. 

REVITIS
O Revitis vai integrar os atores da cadeia 

produtiva da uva, capacitar produtores e re-
estruturar a rede estadual da pesquisa para a 
viticultura, além da promover o turismo rela-
cionado à cultura da uva e derivados. Haverá 
linhas de financiamento e acompanhamento 
técnico. A viticultura e a vitivinicultura (pro-
dução para vinhos) têm potencial de aumentar 
o leque de alternativas para a geração de ren-
da nas pequenas propriedades rurais, porque 
conseguem gerar mais oportunidades de em-
prego do que culturas extensivas.

No Paraná, falta uva para atender o au-
mento da demanda para a indústria instalada, 
cuja capacidade de processamento cresce to-
dos os anos. Os produtores estaduais impor-
tam mais de 90% das uvas de mesa que utiliza 
para fazer sucos e vinhos coloniais e cerca de 
84% das uvas para vinhos finos.
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Cigarrinha do milho teve atenção 
especial no evento. Praga, antes 
secundária, ganhou força na 
última safra

Cascavel foi palco, nos dias 17 e 18 de 
outubro, do I Encontro Paranaense de Milho 
Safrinha. O evento foi realizado na Areac (As-
sociação Regional dos Engenheiros Agrônomos 
de Cascavel) e abordou temas como área de 
plantio, perspectivas de mercado, pragas, do-
enças entre outras particularidades do cultivo. 

O professor da Unicentro e PhD em ento-
mologia, Orcial Bortolotto, deu uma palestra 
sobre o controle de percevejos. Mais conhecido 
como “barriga verde”, o percevejo é uma praga 
importante da cultura, com potencial destruti-
vo de até 30% da lavoura. Em alguns casos, de 
50% a 60%. 

Segundo Orcial, o produtor precisa ter uma 
visão da biodiversidade como um todo para 
controlar a praga. “Eles já estão na soja, antes 
do plantio do milho. O manejo correto é na fase 
inicial de desenvolvimento do milho, de 20 a 25 
dias após o plantio ou mesmo antes do plantio”, 

Cultivo da safrinha
reuniu especialistas

explicou. 
O professor explicou que é preciso realizar 

um tratamento das sementes com inseticida e 
fazer o acompanhamento da população da área. 
Se encontrar mais de um percevejo a cada plan-
ta, é preciso aplicar o inseticida. A vigilância 
deve ser iniciada já no primeiro dia após a 
planta emergir. “Também recomendamos esse 
controle antes do plantio. Para isso, ele pode 
fazer armadilhas, com soja umedecida. Uma 
por talhão já basta. Se aparecer percevejo em 
até duas armadilhas, já é interessante fazer 
aplicação”, orientou. 

Já o doutor em entomologia Germinon 
Tomquelski, da fundação Chapadão do Sul, 
orientou os presentes sobre a lagarta do cartu-
cho, a principal praga do milho. Com alta taxa 
de reprodução e danos de até 30% nas lavou-
ras, o pesquisador orienta em primeiro lugar o 
produtor a eliminar as tigueras, ou hospedeiros 
naturais. Além disso, optar por variedades re-
sistentes, que segundo ele ainda compensam 
o investimento (normalmente são mais caras). 

Germison também citou produtos que po-
dem complementar a efetividade dos defensi-
vos, como o enxofre, e também recomendou 

armadilhas biológicas para o controle das ma-
riposas. 

Wagner dos Anjos, engenheiro agrônomo 
da KWS Sementes, falou sobre os desafios do 
manejo do milho safrinha, desde a instalação 
à colheita. Dentre eles, boa parte da palestra 
foi dedicada à cigarrinha. “Era uma praga se-
cundária, mas hoje ganhou relevância. Apesar 
de estudos registrando a sua presença desde 
1950, ela é pouco difundida. O produtor nem 
o técnico às vezes dão a real atenção que ela 
merece”, destacou. Referindo-se à cigarrinha, 
ele também reforçou que o produtor precisa 
trabalhar de maneira preventiva, e não só agir 
quando “os problemas acontecem”. Segundo 
ele, o desafio é grande, mas é solucionável.

Paulo Vallini, engenheiro agrônomo e dire-
tor do Sindicato Rural de Cascavel, também re-
forçou que os produtores precisam estar aten-
tos à cigarrinha do milho (leia mais na página 
tal), praga que ganhou importância na última 
lavoura. “Também eles precisam ficar atentos 
à janela de plantio. Com o atraso do plantio da 
soja pela falta de chuvas, muitos produtores 
não vão conseguir cultivar o milho safrinha”, 
analisou. 

MILHO

Evento reuniu técnicos e produtores em Cascavel

Reforma trabalhista possibilita 
forma diferente de estimular 
colaboradores

Após a reforma trabalhista ter entrado 
em vigor, em novembro de 2017, a relação 
entre empregadores e empregados se tor-
nou mais flexível e novas modalidades de 
acordos, vínculos e outros negócios entre 
as partes foram criadas. Uma delas foi a 
disponibilização de um instrumento legal 
para pagamento de premiações aos funcio-
nários, mecanismo bastante utilizado no 
campo. 

“É uma maneira que formaliza uma prá-
tica feita de outras formas. Com as mudan-
ças da Receita, o produtor precisa utilizar 
esse instrumento”, comentou Paulo Orso, 

Reforma Trabalhista 
mudou premiações

presidente do Sindicato Rural de Cascavel.
Na prática, a premiação é bastante 

utilizada por empresas para estímulo dos 
envolvidos no processo. Vendedores que 
vendem mais ganham mais. Empresas que 
produzem mais distribuem lucros e assim 
por diante. Na agropecuária isso não é di-
ferente. Um produtor rural, para estimular 
um colaborador a dar seu melhor, oferece 
premiações em eventuais situações, como 
por exemplo, colher soja acima de uma 
meta pré-estabelecida.

“É para isso que esses contratos ser-
vem. Eles são firmados entre produtor e 
empregado e estipulam que, se for produ-
zido acima de um determinado número, o 
funcionário pode receber uma premiação 
de acordo com o seu desempenho e atingi-
mento superiores às metas estabelecidas e 

acordadas previamente. Geralmente esse 
prêmio é em dinheiro”, explica Itamar Colla, 
coordenador de RH da Brunetto Contadores.

Com a reforma trabalhista, o valor pago 
a título de prêmios por produtividade não 
tem incidências de INSS e FGTS. “Só é ne-
cessário pagar o Imposto de Renda. Antes 
isso não era possível, pois o produtor era 
onerado em todos os tributos”, comentou 
Itamar. A base legal do mecanismo está do 
pagamento da gratificação aos colaborado-
res de uma empresa é uma tratativa nova, 
trazida pela reforma trabalhista de acordo 
com a Lei 13.467/17, Art 57 §2º. “Vale res-
saltar que a premiação não é uma questão 
obrigatória, cabe a cada empregador avaliar 
os riscos e formatar e, se for o caso, uma 
maneira de premiar seus colaboradores”, 
complementou Itamar. 

RECURSOS HUMANOS
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Acordo firmado entre Mapa, 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e associações 
de classe cria canais para 
produtor rural fazer denúncia 
anônima da prática abusiva

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) e o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, 
assinaram no dia 16 de outubro o acordo de 
cooperação técnica com o objetivo de preve-
nir a ocorrência da chamada “venda casada” 
no momento que o produtor rural toma fi-
nanciamento agrícola nos bancos. “Ficamos 
felizes com a iniciativa do governo. Todos os 
produtores rurais já compraram coisas que 
não queriam, como consórcios, seguros entre 
outros. Se não o fazem, são penalizados pelas 
instituições financeiras. É um abuso que pre-
cisa ser combatido”, comentou o presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso. 

Na cerimônia de assinatura, na sede do 
Mapa, a ministra destacou que a medida era 
esperada há anos pelo produtor rural brasilei-
ro. De acordo com Tereza Cristina, apesar de 
a legislação já prever medidas contra a venda 
casada (prática considerada abusiva), o agri-
cultor se sente constrangido a adquirir ou-
tros produtos financeiros para conseguir ter 
acesso ao crédito com taxa de juros subven-
cionada. A ministra ressaltou que o combate 
à venda casada significará redução de custo 
para o produtor e melhoria da competitividade 
do agro brasileiro. 

“Uma coisa é você comprar título de capi-
talização, seguro. Outra coisa é tomar recur-
sos que o Poder Público equaliza o valor para 
diminuir a taxa de juros, mas vem a venda 
casada que intimida e aumenta o custo porque 
em vez de estar pagando 6%,7%, 8%, ele [pro-
dutor] tem de comprar isso e acaba aumen-
tando seu custo para 10%, 12%, 14%”, disse. 

A equalização de juros foi estabelecida 
para proporcionar taxas de juros e condições 
de pagamento mais acessíveis ao produtor ru-
ral, com o objetivo de impulsionar o desenvol-
vimento das atividades agropecuárias do país. 
Neste ano, o governo federal disponibilizou R$ 

DEFESA DO PRODUTOR

Governo combate a
venda casada no campo

anos, terá duas etapas: aferir a extensão 
do problema e adotar as ações coercitivas 
saneadoras.

Já o secretário Nacional de Defesa do 
Consumidor do Ministério da Justiça, Lucia-
no Timm, reforçou para que os produtores de-
nunciem a prática e informou que as sanções 
para quem faz venda casada podem chegar a 
R$ 9 milhões. “Existem vários canais para 
trabalharmos em conjunto”, afirmou.

Além de melhorias no www.consumidor.
gov.br, o acordo prevê a instituição de novos 
canais para que o produtor possa fazer de-
núncias anônimas por meio das associações 
de classe. Conforme relatos, muitos não de-
nunciam a venda casada por receio de serem 
impedidos de pegar empréstimos. 

A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a Organização das Cooperati-
vas do Brasil (OCB), a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) e a 
União Nacional das Cooperativas da Agricul-
tura Familiar e Economia Solidária (Unicafes) 
assinaram como signatárias do acordo e vão 
disponibilizar mecanismos dos produtores fa-
zerem as denúncias sem serem identificados. 

O vice-presidente da CNA, José Mário 
Schreiner, disse que a instituição criou um 
espaço em seu portal para as denúncias. 
Schreiner considera a medida um momento 
histórico no combate à uma “prática nefasta”. 
“Vamos enfrentar de frente o que ocorre no 
mundo real”, afirmou.

Moro e Tereza Cristina contra o abuso dos bancos

10 bilhões para subvencionar os juros dentro 
das linhas de financiamento do Plano Safra 
2019/2020.

“Não podemos ter aqui travas que inibam 
o produtor rural. O agronegócio, os núme-
ros estão aí para provar, é o motor da nossa 
economia. Com estas pequenas coisas que a 
gente vem fazendo nesses 10 meses de gover-
no, facilitando, diminuindo custos, tirando 
esse custo embutido, é que nós vamos fazer 
a agropecuária brasileira cada vez mais com-
petitiva e mais sustentável para o mundo”, 
acrescentou. 

O ministro Sergio Moro disse que a ideia 
é proteger a livre escolha do produtor. Moro 
pediu que os produtores denunciem a prática 
para que o governo federal saiba a dimensão 
do problema e possa adotar as medidas ade-
quadas. “Esta é uma iniciativa simples que 
visa proteger o produtor rural de práticas abu-
sivas quando ele está na condição de consu-
midor de crédito. Ao mesmo tempo, franquear 
a plataforma consumidor.gov.br para buscar 
soluções de conflitos”, disse.

Segundo o secretário adjunto da Secreta-
ria de Política Agrícola do Mapa, José Ângelo 
Mazzillo Júnior, há incontáveis relatos de que 
os bancos exigem a contratação de produtos 
financeiros, como títulos de capitalização, 
consórcios, seguros e manutenção de 
depósitos a prazo, para que o produtor tenha 
acesso ao financiamento. Ele explicou que o 
acordo de cooperação, com duração de dois 

O Conselho de Desenvolvimento 
Rural de Cascavel se reuniu para 
discutir diversos assuntos, entre 
eles turismo, IBGE e feira do 
produtor rural

Nos dias 26 de outubro e 28 de novembro 
o Comder (Conselho de Desenvolvimento Ru-
ral de Cascavel) esteve reunido no Sindicato 
Rural de Cascavel. Durante os dois encontros, 
diversos assuntos foram discutidos. Entre 
eles: turismo rural, obras rurais, feira do pro-
dutor, Censo Agropecuário 2017 entre outros.

O secretário de Agricultura, Nei Hamil-
ton Haveroth, fez uma avaliação sucinta dos 
trabalhos desenvolvidos pela Seagri no mês de 
outubro e informou que a Copel estará inves-
tindo R$ 2 bilhões para mudar a rede de ener-
gia elétrica para o sistema trifásico nas linhas 
mestres de energia na área rural do estado 
do Paraná. Desta forma o produtor terá mais 
segurança. Entre as novidades ele anunciou 
que Rio do Salto terá 1 quilometro de asfalto e 
2 quilômetros de pedras irregulares para que 
mais tarde estes 2 km sejam finalizados com 
material Tratamento Superficial Triplo – TST, 
que é o tratamento superficial onde há aplica-
ção de três camadas de ligante asfáltico e três 
aplicações de agregado mineral sucessivas e 
alternadas.

 Com relação às notificações realiza-
das pelo Conselho Regional de Medicina 
Veterinária, o Secretário informou que os 
feirantes, que trabalham com produtos de 

COMDER

Turismo, IBGE e feira
são assuntos de reunião

Lucas, do IBGE, apresentou dados do Censo 
Agro em Cascavel

origem animal, necessitam contratar um 
responsável técnico em veterinária. Este 
profissional será encarregado por zelar pela 
qualidade das empresas, fábricas, criatórios 
e demais atividades que criem, manipulem, 
prestem serviços ou comercializem produtos 
de origem animal ou destinado aos animais. 
Também ficou aprovada a distribuição de re-
cursos da entidade para a Expovel, na casa 
dos R$ 40 mil.

Outro assunto debatido foi a audiência 
pública promovida pela Câmara Municipal so-
bre os defensivos agrícolas. Jovir Esser, do 
Deral, lembrou a fala do Promotor de Justi-
ça, Ângelo Mazuchi que afirmou que Casca-

vel será uma cidade livre de alimentos com 
agrotóxicos. Muitos absurdos foram falados 
durante o evento. 

“Ficamos impressionados que os organi-
zadores não chamaram nem as entidades que 
são do meio. Isso mostra que as intenções do 
grupo que organizou não é promover a mu-
dança ou achar novos caminhos via consenso, 
mas sim impor”, disse Paulo Vallini, presiden-
te do Comder.

NOVEMBRO
Na reunião de novembro, o principal as-

sunto da reunião foi a apresentação do técnico 
do IBGE de Cascavel, Lucas Gresele, sobre o 
Censo Agro 2017, cujos dados ficaram pron-
tos em outubro deste ano.

Ele apresentou diversos números e expli-
cou um pouco sobre a metolodogia. Com rela-
ção aos produtores de Cascavel, vinculados a 
cooperativa  são 1.200 (37,26%), a entidade 
de classe/sindicato 1.298 (40,30%), a asso-
ciação/movimento de produtores 39 (1,21%) e 
não associados são 1.125 (34,93%). 

“Apesar de representar 40,3%, menos da 
metade do número de estabelecimentos, eles 
dirigem 67,7% das áreas de estabelecimentos 
agropecuários de Cascavel. No Paraná, 41,8% 
dos produtores fazem parte de sindicato ou 
entidade de classe, e representam 59,7% da 
área dos estabelecimentos”, disse. 

Outro dado interessante foi o de ocupa-
ção. “Enquanto o pessoal ocupado sem paren-
tesco com o produtor cresceu 37,18%, com 
parentesco com o produtor reduziu 41,47%. 
O total do pessoal ocupado diminuiu 32,78% 
(redução de 4.294 pessoas).
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EMPREENDEDOR RURAL

Confinamento de ovinos 
vence o PER 2019

No total, três trabalhos de 
produtores que participaram 
do Programa Empreendedor 
Rural foram premiados com uma 
viagem técnica internacional

Um projeto que propõe a implantação de 
confinamento de ovinos de corte em uma pro-
priedade localizada em Fernandes Pinheiro, 
na regional de Guarapuava, foi o vencedor do 
Programa Empreendedor Rural (PER) 2019. 
A responsável pelo estudo é Thais Fernan-
da Gavlak, prestes a se formar em medicina 
veterinária e que sonha empreender na pro-
priedade da família. Os autores dos projetos 
que ficaram em segundo e terceiro lugares são 
Ana Carolina Araújo Abreu e Elouise Cristine 
Rodrigues, da regional de Guarapuava, e Mara 
e Marcelo Coletta, da regional Faxinal, respec-
tivamente. Como prêmio, todos os ganhadores 
ganharam uma viagem técnica internacional, 
que será realizada em 2020, para aprofundar 

o conhecimento.
A revelação dos vencedores ocorreu du-

rante o Encontro Estadual de Empreendedores 
e Líderes Rurais, que ocorreu no dia 22 de no-
vembro, no Expotrade, em Pinhais, região me-
tropolitana de Curitiba. O evento reuniu mais 
de 5 mil produtores rurais, de todas as regiões 
do Paraná. Tanto o PER quanto o Encontro são 
promovidos por meio de uma parceria entre 
do Sistema FAEP/SENAR-PR, Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae-PR) e Federação dos Trabalhadores 
Rurais Agricultores Familiares do Estado do 
Paraná (Fetaep). No total, o PER 2019 contou 
com 53 trabalhos considerados aptos a dis-
putar o prêmio. Os projetos foram analisados 
e julgados por uma banca examinadora, que 
selecionou dez finalistas de diversas áreas do 
agronegócio, o que evidencia a pluralidade do 
Paraná no que diz respeito à produção rural e 
ao empreendedorismo do homem do campo.

RECONHECIMENTO
Com o título “Migração da avicultura para 

confinamento de ovinos de corte”, o projeto 

vencedor se centrou nas atividades desenvol-
vidas em uma propriedade de 318 hectares, 
que pertence à família da ganhadora, Thais 
Fernanda Gavlak. A aluna do PER propôs 
um estudo sobre a viabilidade de substituir 
a produção de frangos pela criação de ovi-
nos, utilizando a estrutura que já existe na 
propriedade. A intenção dela é montar um 
confinamento com capacidade para 2,5 mil 
cabeças, aliando a nova atividade com a ro-
tação de culturas, como milho e azevém, para 
alimentar os animais. “Valeu muito a pena 
fazer o projeto, pois aprendi muito com ele. 
Ao longo do desenvolvimento do trabalho eu 
tive um crescimento muito grande”, destacou 
Thais, que constatou que o projeto é viável.

O segundo lugar ficou com o projeto “Im-
plantação de agroindústria e biodigestor na 
Fazenda Vassoural”, desenvolvido por Ana Ca-
rolina Araújo Abreu e Elouise Cristine Rodri-
gues, da regional de Guarapuava. A intenção 
das alunas era otimizar a produção leiteira da 
propriedade – que tem 80 vacas em lactação 
e que produz cerca de 2 mil litros por dia –, 

Legenda2: Legenda4: Forrageiras foram 
demonstradas

Legendas5: Zanão explica teste aos par-
ticipantes

Confinamento de ovinos venceu PER

empregando a matéria-prima na produção de 
queijo. O projeto tem como meta a implanta-
ção de uma queijaria que, até o final de 2020, 
tenha produção de 100 quilos de queijo por 
dia. Paralelamente, elas pretendem instalar 
um biodigestor, que aproveitaria os dejetos 
das vacas. 

“Temos 80 animais em lactação e o uso do 
dejeto irá mover a propriedade, além de uma 
queijaria artesanal”, disse Ana Carolina. “É 
muito importante ter jovens envolvidos com 
o empreendedorismo rural”, complementou 
Eloise.Um projeto da regional de Faxinal fi-
cou com a terceira colocação. De autoria de 
Laíz Mara Vassoler Coletta e Marcelo Coletta, 
o trabalho “Implantação de um confinamento 
na Fazenda São Pedro” prevê a ampliação de 
investimentos na pecuária de corte na pro-
priedade da família, aproveitando um cená-
rio favorável, que inclui as perspectivas de 
o Paraná ser reconhecido como área livre de 
febre aftosa sem vacinação. Nessa esteira, os 
alunos pretendem apostar no confinamento 

de animais e na diversificação de atividades, 
como forma de conseguir melhores resultados.

 “Fizemos o projeto com a intenção de me-
lhorar a propriedade, e acabamos premiados. 

Ágide ressaltou pontos positivos do programa e 
os avanços do setor

Isso é muito bom. Estamos muito felizes com 
o reconhecimento”, comemorou Mara.

PER
Fruto de uma parceria entre o Sistema 

FAEP, Sebrae-PR e Fetaep, o Programa Em-
preendedor Rural tem como objetivo estimular 
o empreendedorismo rural em todo o Estado. 
Desde sua primeira edição, em 2003, o PER 
proporciona aos produtores paranaenses uma 
imersão no universo do empreendedoris-
mo. Por meio de um curso, os participantes 
aprendem a colocar seu negócio – ou seu pro-
jeto de negócio – na ponta do lápis, atentando 
para aspectos de mercado e gestão, para que 
a propriedade rural seja encarada como uma 
empresa.

Desta forma, os produtores participan-
tes identificam possíveis riscos, vislumbram 
oportunidades inexploradas e se propõem a 
construir um retrato real das suas atividades. 
Essa vivência permite uma nova visão do pró-
prio negócio rural. Ao longo de seus 17 anos, 
o PER já formou mais de 31 mil produtores.

Projeto prevê a substituição de frangos pelas ovelhas em confinamento
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Hábito de aplicar várias vacinas 
ao mesmo tempo é prejudicial 
aos animais

A eficiência da vacina contra clostridio-
ses, aplicada nos primeiros meses de vida 
das bezerras, está sendo prejudicada devido 
a uma prática de manejo comum entre os 
produtores de leite: a aplicação de várias 
vacinas ao mesmo tempo. É o que prova 
uma dissertação de mestrado em Zootecnia, 
pela Escola de Veterinária da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), realizada 
no campo experimental da Embrapa Gado de 
Leite (MG).

O mestrando Hilton Diniz e a equipe 
de pesquisadores verificaram interferência 
na resposta vacinal dos animais imuniza-
dos contra brucelose e clostridioses, quan-
do vacinados simultaneamente. De acordo 
com Diniz, “a vacinação simultânea resulta 
em decréscimo significativo nos títulos de 

PECUÁRIA DE LEITE

Deficiência no manejo 
vacinal em bezerras

ASSIM COMO PARA A SAÚDE 
HUMANA, A VACINAÇÃO BOVINA É 

FUNDAMENTAL
Para a professora, situações como essa 

contribuem para “desacreditar” as vacinas. 
Algo semelhante tem acontecido na saúde 
humana. “Levados por notícias falsas e falta 
de informação, muitas pessoas têm deixado 
de vacinar as crianças, fazendo com que do-
enças que antes estavam controladas voltem 
a preocupar a população”, diz a especialista.

A pesquisadora da Embrapa Gado de 
Leite Wanessa Araújo Carvalho destaca que 
o que foi observado acerca da vacinação 
concomitante contra brucelose e clostridio-
ses contribui para reforçar a necessidade 
de informar e conscientizar os produtores 
rurais sobre o impacto da sanidade na ma-
ximização de ganhos a longo prazo. “Manter 
o rebanho vacinado, de acordo com o calen-
dário do Ministério da Agricultura e órgãos 
regionais especializados, significa diminuir 
o risco de perdas produtivas, além de reduzir 

anticorpos contra doenças causadas por 
bactérias do gênero Clostridium”. Isso pode 
culminar em bovinos não protegidos contra 
essas afecções nas propriedades leiteiras. 
O mesmo estudo demonstra que a vacina 
contra brucelose não sofreu qualquer inter-
ferência na resposta imunológica, permane-
cendo eficaz.

HIPÓTESE SURGIU DE RELATOS DOS 
PRODUTORES

Segundo a professora da UFMG Sandra 
Gesteira Coelho, orientadora de Diniz nas 
pesquisas, a iniciativa para realização des-
se trabalho se deu a partir de alguns rela-
tos de produtores de leite. “Quando visita-
mos fazendas, em várias regiões do Brasil, 
os produtores questionam a vacinação dos 
animais”, diz Coelho. De acordo com os 
pecuaristas, a vacinação costuma impactar 
negativamente no desempenho e saúde dos 
bovinos. “Isso tem feito com que algumas 
fazendas não realizem a vacinação.”

A resposta de uma vacina pode interferir na outra e provocar a ineficiência da proteção animal

a disseminação de doenças entre o rebanho 
e as pessoas responsáveis pelo manejo, con-
tribuindo para um ambiente mais saudável”, 
afirma a pesquisadora.

AS DUAS VACINAS DEVEM SER 
APLICADAS SEPARADAMENTE

Sandra Coelho e a pesquisadora da Em-
brapa Gado de Leite Mariana Magalhães 
Campos coordenam o projeto “Efeitos da va-
cinação na resposta imune, parâmetros he-
matológicos, desempenho e comportamento 
de bezerras leiteiras”, no qual os experimen-
tos para a dissertação de mestrado estavam 
inseridos. O trabalho foi aprovado pela Fun-
dação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais (Fapemig).

Campos diz que a prática de aplicar vaci-
nas com diferentes antígenos de uma só vez 
é algo comum na pecuária: “A administração 
conjunta das vacinas facilita o manejo, di-
minui o estresse dos animais e economiza 
tempo e mão de obra. As campanhas de va-
cinação em crianças também seguem modelo 
semelhante”, compara Mariana.

DUAS DOENÇAS PERIGOSAS PARA O 
REBANHO BOVINO

A brucelose bovina é uma doença infec-
tocontagiosa causada por uma bactéria, tam-
bém conhecida como “aborto contagioso”. 
“Na fêmea bovina, causa abortos, repetições 
de cio, nascimentos prematuros e queda na 
produção do leite, sendo responsável por 
grandes prejuízos no rebanho de bovino. Nos 
machos é responsável por ocasionar orquite 
e infertilidade”, diz o professor da UFMG An-
drey Pereira Lage.

Segundo a professora da Ufla Elaine 
Dornelas, o principal meio de introdução da 
brucelose em um rebanho sadio é pela aqui-
sição de bovinos infectados. A transmissão 
ocorre pelo contato direto com a bactéria 
por via oral, principalmente após o contato 
de animais com restos de placenta, corri-
mento uterino, líquidos e restos fetais. A 
principal forma de prevenção é a vacinação 
de bezerras de três a oito meses de idade. 
A professora do Departamento de Medicina 
Veterinária da Ufla Elaine Dorneles diz que 
é importante fazer exames anuais em todo 
o rebanho para que as medidas de controle e 
prevenção sejam intensificadas.

As clostridioses também causam im-
portantes prejuízos ao rebanho, incluindo 
a morte de animais. “O termo ‘clostridio-
ses’ refere-se a um grupo de doenças cau-
sadas por bactérias anaeróbicas do gênero 
Clostridium, uma das principais causas de 
mortalidade de bovinos”, explica o profes-
sor da UFMG Rodrigo Otávio Silveira Silva. 
Essas bactérias encontram-se amplamente 

difundidas no ambiente e no intestino de 
animais saudáveis. A sua proliferação é de 
difícil controle. Destacam-se entre as prin-
cipais clostridioses o botulismo, o tétano, o 
carbúnculo sintomático (também conhecido 
como “manqueira”), a gangrena gasosa e a 
enterotoxemia.

Os surtos estão relacionados a não apli-
cação de vacinas, vacinação com agulhas 
contaminadas e acesso dos animais a fon-
tes de água ou alimentos impróprios para o 
consumo. “De erradicação virtualmente im-
possível, a principal estratégia de prevenção 
das clostridioses é a vacinação do rebanho”, 
conclui Silva.

No entanto, a pesquisadora alerta que o 
trabalho realizado pela UFMG em parceria 
com a Embrapa e a Universidade Federal de 
Lavras (Ufla) acende uma luz amarela em 
relação às vacinas contra brucelose/clos-
tridioses. “Já é possível afirmar que elas 
não devem ser aplicadas conjuntamente”, 
enfatiza a pesquisadora. Nas conclusões da 
dissertação, Diniz afirma: “(...) a vacinação 
concomitante contra brucelose e clostridio-
ses resultou em decréscimo significativo nos 
títulos de anticorpos contra Clostridium, o 
que resulta em animais não protegidos para 
essa afecção nas propriedades leiteiras (...) 
O protocolo sanitário das propriedades deve 
ser alterado, de forma que as vacinas contra 
brucelose e clostridioses sejam realizadas 
separadamente”.

Embora mais estudos sejam necessários 
para definir com segurança o intervalo ade-
quado entre a aplicação de ambas as vacinas, 
a equipe sugere que o protocolo sanitário 
seja iniciado com a vacina contra clostridio-
ses (com a bezerra aos três meses de idade). 
Um mês após, é realizada a segunda dose 
(reforço vacinal ou booster). Trinta dias de-
pois, quando a bezerra alcançar cinco meses 
de idade, deve ser realizada a imunização 
contra brucelose. Essa recomendação atende 
às exigências do Ministério da Agricultura 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), que esta-
belece como obrigatória a vacinação contra 
brucelose em todas as fêmeas bovinas, entre 
três e oito meses de idade. “Embora a mu-
dança no manejo provoque o aumento de mão 
de obra, já que os animais precisam ser vaci-
nados em tempos diferentes, é muito impor-
tante que o produtor siga essa recomendação 
para garantir a eficiência das vacinas”, diz 
Campos.

Outro dado da pesquisa toca diretamente 
nos resultados de desempenho dos animais, 
questionados pelos produtores. Segundo Di-
niz, a vacinação leva a um processo inflama-
tório local, que produz substâncias de ações 
sistêmicas, responsáveis pelo aumento da 
temperatura corporal e apatia nos animais. 

Por isso, os bovinos apresentam redução no 
consumo de alimento, resultante das altera-
ções inflamatórias provocadas pela vacina-
ção. Entretanto, elas são de curta duração 
(por volta de três dias) e não comprometem 
o desempenho dos animais. Ele é taxativo: 
“Não podemos deixar de vacinar os bovinos, 
precisamos controlar as principais enfer-
midades que acometem nossos rebanhos e 
evitar possíveis surtos, não existe perda de 
desempenho dos animais”.

DESCOBERTA
INESPERADA

O resultado da pesquisa, apontando a 
interferência da vacina contra brucelose na 
efetividade da vacina contra clostridioses, 
foi uma surpresa para Diniz. A intenção 
inicial do projeto era demonstrar os efeitos 
da vacinação no desempenho das bezerras. 
O trabalho de campo levou seis meses para 
ser concluído. Foram utilizadas 50 bezer-
ras, 38 da raça Gir Leiteiro e 12 mestiças 
(Girolando 5/8). Aos 120 dias de idade, as 
bezerras foram distribuídas em três grupos: 
B, C e BC. O grupo B recebeu apenas a va-
cina contra brucelose; o C, apenas a vacina 
contra clostridioses; e o grupo BC tomou as 
duas vacinas, simultaneamente, como é feito 
rotineiramente pelos produtores.

Durante o período experimental, os 
animais foram acompanhados diariamente 
com registros sobre consumo de alimento, 
água, ganho de peso e temperatura retal. 
Amostras de sangue e soro dos animais fo-
ram coletadas antes da vacinação e aos 14 e 
aos 28 dias após a vacinação, para avaliar 
a resposta imune celular para brucelose e 
produção de anticorpos para clostridioses, 
especificamente botulismo e enterotoxemia 
dos ruminantes.

Diniz acredita que a interferência de 
uma vacina na outra se deve às diferenças 
no tipo de antígeno em sua formulação, que 
desencadeiam respostas imunes de padrões 
divergentes. A vacina contra brucelose (B19) 
é uma vacina viva atenuada, e caracteriza-se 
por desenvolver resposta de caráter celular 
(T helper 1), importante para eliminação do 
patógeno. Já a vacina contra as clostridioses 
é uma vacina inativada e desenvolve resposta 
humoral (T helper 2), que resulta em produ-
ção de anticorpos.

Wanessa Carvalho explica: “Quando as 
duas vacinas são aplicadas simultaneamen-
te, induzem a padrões de respostas imunes 
distintos de forma concomitante, é como se 
houvesse um carro sendo guinchado de um 
lado enquanto um segundo carro acelera do 
outro. A resposta de uma vacina pode inter-
ferir na outra e provocar a ineficiência da 
proteção animal”.
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Produtos e forma de aplicação 
de projeto piloto para controle de 
borrachudos foram entregues aos 
agricultores, que já começaram 
a aplicar nos rios de suas 
propriedades. 

Autoridades municipais e produtores 
rurais participaram no dia 26 de novembro, 
em Sede Alvorada, na Casa de Retiros (Linha 
Barro Preto), do lançamento do projeto pilo-
to para controle biológico de borrachudos na 
bacia hidrográfica de Cascavel. O objetivo da 
iniciativa é controlar a população do inseto, 
garantindo assim o bem-estar e a saúde da 
população do campo e da cidade. Projeto é 
pioneiro no Paraná. 

Participaram da reunião os secretários 
municipais de Meio Ambiente, Wagner Yone-
gura, e de Agricultura, Nei Haveroth, a vete-
rinária da Vigilância Ambiental, Paula Costa 
Lis, o presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Orso, profissionais da Syngenta e 
agricultores da região. Além destas entidades, 
outras fazem parte do grupo gestor responsá-
vel pelo projeto, como a Secretaria Municipal 
de Saúde, Unioeste, Emater, Comder (Con-
selho de Desenvolvimento Rural de Cascavel) 
entre outras.

Os produtores receberam orientações de 
como, onde e quando fazer a aplicação do BTI 
(larvicida biológico), produto de controle bio-
lógico do borrachudo. 

Nei Haveroth, que representou o prefeito 
Leonaldo Paranhos, destacou a importância da 
participação dos agricultores no combate ao 
mosquito. “É muito importante esta participa-
ção porque a infestação do mosquito já está se 
tornando um problema de saúde no Município, 
principalmente no Distrito de Sede Alvorada. 
Esta ação conjunta entre as entidades e Mu-
nicípio vai amenizar o problema que não será 
fácil de ser controlado e que depende muito da 
participação dos agricultores”, alertou.

Na reunião foram mobilizados os produ-
tores rurais numa extensão de 25 quilômetros 
do Rio das Antas, iniciando pelo perímetro 
urbano. Os agricultores receberam o BTI, pro-
duto biológico com ação exclusiva nas larvas 

MEIO AMBIENTE

Borrachudos estão 
com os dias contados

do borrachudo, e foram orientados quanto a 
aplicação. Também foi feita uma demonstra-
ção de como fazer a aplicação. Para que os re-
sultados sejam alcançados foi feita a medição 
de vazão do rio para definir a quantidade do 
produto que será usado, já a partir de hoje, 
encerrando o ciclo no dia 21 de janeiro de 
2020. Os produtos foram custeados pelo Sin-
dicato e pela Sanepar. 

A aplicação do BTI deve seguir rigorosa-
mente as orientações técnicas para apresen-
tar o resultado esperado. Cada proprietário 
rural estará 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.  O controle que 
estamos propondo é com um agente biológico 
que combate as larvas do borrachudo e não 
prejudica o meio ambiente, vegetação, algas 
e peixes e não contamina a água”, concluiu 
Yonegura.

A cada 15 dias é feita a aplicação. É um 
controle contínuo e cada aplicação é diferente 
porque é preciso medir a vazão do rio e deter-
minar a quantidade do produto a ser usado pe-
los agricultores. A aplicação precisa ser feita 
com regador com estudo pré-determinado de 
produto, concentração, distância entre um 
ponto e outro de aplicação, deve ser diluído 
em água. O BTI será filtrado pelas larvas dos 
borrachudos impedindo a eclosão. “Os resul-
tados começam a ser observados já primeira 
semana. Os mosquitos adultos antes da apli-

cação têm tempo de vida de 30 a 40 dias, por 
isso, o efeito maior é observado neste inter-
valo de tempo a partir da primeira aplicação”, 
explicou Clair Aparecida Viecelli, bióloga e 
especialista em saúde pública.

Os proprietários rurais deverão seguir o 
calendário de aplicação, respeitar as doses, 
pontos de aplicação e também fazer a limpeza 
dos rios e recuperação de mata ciliar. “Este 
conjunto de ações é que será determinante, a 
curto e longo prazo, para que haja o controle 
de borrachudos em nosso Município”, comple-
tou Clair.

O projeto-piloto visa o monitoramento e 
controle integrado do mosquito através da ges-
tão participativa na sub-bacia hidrográfica do 
Rio São Francisco Verdadeiro e sua posterior 
expansão para todo o Município, onde for ne-
cessária a aplicação. “O anseio da comunidade 
é muito grande por isso os produtores vieram 
procurar o Sindicato Rural para que buscasse 
sensibilizar o prefeito e secretários sobre o 
problema. Sensível à situação, o prefeito Pa-
ranhos de pronto já disponibilizou ajuda para 
resolvermos o problema. Assim, o Sindicato e 
a Sanepar patrocinaram a aquisição produto 
que será usado pelos produtores, porque en-
tendemos que o Governo Municipal, por ques-
tões legais, não poderia atender a comunidade 
rural de forma tão imediata. Esperamos que 
os agricultores entendam a gravidade da situ-
ação e o poder que eles têm neste controle do 
borrachudo, por isso estamos aqui, junto com 
a Prefeitura, sempre defendendo o produtor 
rural”, disse Orso. 

Orso, Wagner e Nei entregando BTI aos produtores

Programa municipal e federal 
de aquisição de alimentos são 
importantes para desenvolvimento 
do setor

Os 267 agricultores familiares de Cascavel 
que estão cadastrados no PAA (Programa de 
Aquisição de Alimentos), do Governo Federal, 
e no PMAA (Programa Municipal de Aquisi-
ção de Alimentos), tem uma sede própria para 
entrega desde maio deste ano. No espaço, pro-
dutos in natura e agroindustrializados feitos 
por eles são distribuídos para 55 entidades 
atendidas pela Secretaria de Assistência Social 
de Cascavel. O programa é fundamental para o 
atendimento das famílias em vulnerabilidade e 
também para os agricultores, cuja boa parte do 
sustento é via os programas. 

A exigência para a participação de cada 
produtor cadastrado é de entregar , em alimen-
tos, até R$ 6.500 por ano ao Município, que 
investiu em 2019 R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1 
milhão pelo PMAA (recursos municipais) e R$ 
500 mil pelo PAA (União). 

São sete funcionários na equipe, comanda-
da por Raquel Marca. Seu braço direito é Eliane 
Bertoli, cujos vencimentos são custeados pelo 

PAA E PMAA

Bom para o agricultor 
e para o município

de frango, filé de tilápia, linguiça e queijo, na 
qual a matéria-prima é também produzida pelo 
produtor. Entre as entidades beneficiadas, go-
vernamentais e não governamentais, estão o 
CRAS, Capes, UPAs, Apae, albergue e até a 
Uopeccan. 

“Desde 2011 estou aqui e adoro o que eu 
faço. Fico feliz em ter continuado aqui graças 
ao sindicato e fico feliz em poder continuar aqui 
atendendo aos agricultores e também ajudar 
todas essas entidades”, disse Eliane. 

Sindicato Rural de Cascavel. “É o mínimo que 
podemos fazer devido à grandeza do programa. 
A compra direta do governo estimula a produ-
ção e ajuda muito as famílias dos agricultores 
familiares, que conseguem se manter no campo 
e dar um sustento melhor a sua família”, disse 
Paulo Orso, presidente do sindicato. 

Ao todo, são 96 tipos de produtos recebi-
dos, entre orgânicos e convencionais, desde 
iogurte, pão, bolacha, macarrão, cuca, doce 
de fruta, doce de leite, geleia, melado, carne 

Prateleira cheia 
de produtos 
agroindustrializados

Produtos são encaminhados para 55 entidades assistenciais
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EXPOVEL

Sindicato Rural de Cascavel 
inovou e proporcionou aos 
visitantes da feira conhecer 
sobre o Senar, a escola do campo

O Sindicato Rural de Cascavel inovou em 
sua participação na 40ª Expovel, que ocorreu 
dos dias 12 a 17 de novembro, no Parque de 
Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel. A 
entidade criou o “Caminhos do Senar”, um es-
paço dedicado a apresentar aos visitantes os 
cursos realizados e a importância da capaci-
tação constante. Além disso, diversos brindes 
foram sorteados.

A abordagem inovadora promovida pelo 
sindicato teve como objetivo mostrar a impor-
tância do Senar e da capacitação. Alguns cur-
sos foram apresentados de forma diferente, 
dando a oportunidade ao visitante de conhe-
cer de perto uma colmeia de abelha, os EPIs 
(Equipamentos de Proteção Individual) neces-
sários na aplicação de defensivos agrícolas, 
piscicultura, cultivo de morango em substrato 
entre outros. Uma roleta também para os vi-
sitantes ganharem brindes. 

“Contamos com vários parceiros para 
possibilitar essa exposição. Nosso objetivo é 
sempre melhorar a vida do produtor rural e 
acredito que nossa abordagem inovadora foi 
um sucesso. Conseguimos atrair a atenção 
dos produtores e também dos moradores da 
cidade, que começaram a nos respeitar ain-
da mais”, resumiu Paulo Orso, presidente do 
sindicato. Mais de 1.300 pessoas passaram 
pelo estande durante o evento. “Queremos re-
plicá-lo e o torná-lo padrão não só aqui, mas 
em outros eventos. Acredito que encontramos 
uma forma de apresentar o agro e mostrar a 
importância da capacitação”, complementou. 

O SENAR
O Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural – SENAR – Administração Central, foi 
criado em 1991 com o objetivo de organizar, 
administrar e executar no território brasileiro 
o ensino da formação profissional rural e a 
promoção social do trabalhador rural. Em ca-
ráter provisório o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural – Administração Regional do 

“Caminhos do Senar” 
na Expovel 2019

Visitantes conhecerem cursos do Senar

Juntos pela capacitação no campo

Estado do Paraná – SENAR-PR, iniciou suas 
atividades em 1993, através de convênio entre 
a CNA (Confederação Nacional de Agricultura) 
– CNA e a Faep (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná), onde surgiram e se desen-
volveram os primeiros programas de cursos. 
Desde então, o Senar-PR tem se dedicado a 
capacitar e preparar os produtores rurais do 

Estado para o futuro e para a imersão tecnoló-
gica nas propriedades. 

A missão da entidade compreende: res-
peitar o produtor e trabalhador rural; valorizar 
os colaboradores; valorizar os agentes do pro-
cesso formativo; primar pela busca da exce-
lência; interagir com a comunidade; respeitar 
o meio ambiente e agregar valor econômico. 

Objetivo foi estimular e divulgar 
ainda mais os cursos do Senar, 
que são fundamentais para o 
avanço e qualidade de vida no 
campo

Durante a 40ª edição da Expovel, o Sindi-
cato Rural de Cascavel, junto com o Senar-PR, 
promoveu a segunda edição de seu concurso 
de culinária. Ao longo da Exposição alunas 
que participaram do curso de derivados de 
leite participaram de um concurso de melhor 
prato, tanto doce como salgado. Todas as 
participantes ganharam mimos da entidade. 
“Esse é o Senar. Oportuniza a opção de me-
lhorar e diversificar a comida em casa, como 
também proporcionar novas fontes de renda 
no campo”, resumiu o presidente do sindica-
to, Paulo Orso. 

Para avaliar os pratos, jurados foram con-
vocados. Eles avaliaram o sabor, aroma, tex-
tura, apresentação entre outros quesitos. De-
pois de uma avaliação minunciosa, eles che-
garam a um veredito, que foi anunciado pelo 
diretor secretário do sindicato, Paulo Vallini. 

Carla e Edivânia venceram a competição 
do prato salgado com o queijo minas frescal 
temperado. O segundo lugar ficou com Odila e 
Mônica, que fizeram o prato requeijão fundido 
de corte. “Sempre buscamos aprender com os 
cursos. Trabalhamos com leite e foi uma boa 
experiência, saindo da rotina e se divertindo”, 
disse Edivânia. 

Nos doces, quem venceu foi a dupla Fer-
nanda e Sandra, que fizeram uma torta doce 
de ricota. O segundo lugar ficou com a dupla 
Denise e Mariana, que fizeram o chocomilk. 
“Todo mundo olhou um pouco de lado para a 
ricota e nós abraçamos ela. E vencemos”, co-
memorou Fernanda. 

A instrutora responsável pelo curso foi 
Zeli Ferreira da Silva. “É só fazer com amor 
que tudo dá certo. Dividimos elas em duplas 
e perguntamos o que queriam fazer e eu só 
acompanhei para ver se estava dando tudo 
certo. No entanto, quem fez mesmo foram 
elas. Estão todas de parabéns”, disse a ins-
trutora. 

EXPOVEL

Sindicato promove 
curso de culinária

Carla e Edivânia venceram a competição com o queijo minas frescal temperaado

Fernanda e Sandra venceram com a torta doce de ricota

Professora Zeni e suas alunas do curso do Senar
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Novos associados
Conheça os novos produtores rurais que passaram a integrar o nosso quadro de associados

Venha você também juntar forças 
com uma entidade que há mais 
de 50 anos representa e defende 
diariamente os interesses dos 

produtores rurais! 

Entre em contato e associe-
se hoje mesmo!

Fone (45) 3225-3437

ANDRÉ MARCOS PASQUALI - RIO DO SALTO - 
PECUÁRIA DE LEITE E SILAGEM

IRINEU BROCARDO - RIO DO SALTO - MILHO 
E SOJA

DOMINGO FRANCISCO KOMMER - SANTA 
MARIA_SANTA TEREZA DO OESTE - 
PECUÁRIA DE LEITE, MILHO, FEIJÃO E 
MANDIOCA

JEFERSON ALCEDIR BONATTO - 
PINHALZINHO - PECUÁRIA DE CORTE

EDVANDRO FELIPE KOMMER - LINHA 
UNIÃO_SANTA TEREZA - PECUÁRIA DE 
LEITE, MILHO, FEIJÃO, MANDIOCA 

JEISON PAULO VIGANÓ - TRÊS BARRAS DO 
PARANÁ - MILHO, SOJA E PECUÁRIA DE 
CORTE

SABINO GREGOLON - ESPIGÃO AZUL - 
AVICULTURA, SUINOCULTURA E PECUÁRIA 
DE LEITE

WAGNER FERNANDO BAZZOTTI - SÃO JOÃO 
DO OESTE - MILHO, SOJA E TRIGO

ELIANI DE SOUZA - MANGUEIRINHA - SOJA, 
MILHO, FEIJÃO E TRIGO

JURACI DE SOUZA G. - COLÔNIA MELISSA - 
MILHO, SOJA, TRIGO, PECUÁRIA DE CORTE

PAULO VIGANO - TRES BARRAS DO PARANA - 
SOJA, MILHO, PECUARIA DE CORTE

Ao associar-se ao Sindicato 
Rural, agricultor tem diversos 
serviços e vantagens garantidos. 
Além disso, a associação dá força 
ao sindicato para defender os 
direitos dos produtores rurais

Produtores rurais da região podem as-
sociar-se ao Sindicato Rural de Cascavel, en-
tidade que proporciona uma grande gama de 
serviços e de vantagens, além de defender os 
interesses e direitos das famílias do campo. 
“Estamos há mais de 50 anos fazendo de tudo 
para garantir o avanço no campo e melhorar a 
qualidade de vida dos agricultores”, comentou 
Paulo Orso, presidente da entidade. 

São inúmeras as vantagens. Por apenas R$ 
27,50 por mês, o associado tem direito a aderir 
a uma série de vantagens e a serviços com pre-
ços bem abaixo dos valores de mercado. Entre 
as opções estão os convênios médicos e de pro-
dutos e serviços; auxílio previdenciário; asses-
soria jurídica; assessoria fundiária; emissão 
de certidões do IAP (Instituto Ambiental do Pa-
raná); RH (Recursos Humanos); seguro de vida; 
convenções coletivas; assessoria de Imprensa e 
acesso à Revista Sindirural; comissões técni-
cas; palestras; Imposto de Renda; cursos do 
Senar-PR; notícias e diversas informações no 
site do sindicato (www.sindicatorural.com); 
espaço para aluguel de eventos e muito mais. 
Entre os serviços, diversos estão disponíveis e 
serão listados abaixo:

JURÍDICO
Tomar decisões acertadas e ter segurança 

jurídica em todas elas é fundamental para man-
ter a estabilidade, saúde e futuro de qualquer 
negócio. Na agropecuária isso não é diferente 
e por isso o Sindicato Rural de Cascavel dispo-
nibiliza aos seus associados o serviço de as-
sessoria jurídica. “Estamos aqui para prevenir 
problemas e ajudar na solução deles”, afirmou a 
responsável pelo setor, a advogada Doralice Fa-
gundes dos Santos Marchioro. O departamento 
jurídico especializado no agronegócio do sin-
dicato oferece aos associados a elaboração de 
contratos; orientações jurídicas trabalhistas, 
tributárias, fundiárias e previdenciárias, como 
aposentadorias, benefícios por invalidez e mui-

SINDICATO RURAL

Associação fortalece
as ações da entidade

tas outras variáveis relacionadas ao INSS; de-
fesa de direitos coletivos e individuais, como 
por exemplo o direito de reaver os descontos 
irregulares do salário-educação na folha de 
pagamentos dos produtores rurais pessoas fí-
sicas entre outros.  Outro ponto importante é o 
aconselhamento. Com anos de experiência em 
questões judiciais relacionadas ao agronegócio, 
a advogada consegue orientar os produtores a 
tomar decisões corretas e respaldadas pela lei, 
além de evitar problemas. 

RH
Um dos mais importantes serviços ofere-

cidos pelo Sindicato Rural de Cascavel é o de 
RH (Recursos Humanos). Além de organizar e 
orientar os associados sobre tudo que envolve 
a contratação de trabalhadores, o setor ajuda a 
prevenir erros e tranquiliza o produtor, que de-
dica-se com mais afinco à sua atividade. Uma 
das suas principais vantagens, em comparati-
vo com outras empresas, é ser especializado. 
“Precisamos saber detalhes do dia a dia do 
trabalho em suinocultura, avicultura, lavou-
ra e muitos outros. O agro é muito complexo 
e é preciso experiência para trabalhar no RH 
da área”, declara Mary.  Entre as atribuições 
do setor estão: registro de funcionários; res-
cisões; controle e elaboração de férias; organi-
zação e cobrança de exames periódicos; folha 
de pagamento; laudos de saúde e segurança; 
cartão digital; atestados médicos; CAT (Comu-

nicado de Acidente de Trabalho); auxílio ma-
ternidade; cobrança e controle de uso dos EPIs 
(Equipamento de Proteção Individual); controle 
de pagamentos obrigatórios, como por exemplo 
todas as taxas vinculadas ao trabalho: FGTS, 
INSS entre outros. Livro-caixa, nova exigên-
cia da Receita, também é feito.  O sindicato 
também proporciona o serviço de arquivo de 
todos esses documentos. A gestão da papelada 
dentro da entidade facilita e organiza a vida do 
produtor rural, que não precisa guardar toda 
a papelada em casa. Muito mais segurança e 
praticidade. 

FUNDIÁRIO
O Departamento Fundiário é um dos ser-

viços oferecidos aos associados do Sindicato 
Rural de Cascavel. Ele tem com função auxiliar 
e atender os produtores rurais, associados ou 
não, em problemas e documentações relaciona-
das à posse da terra.  Um dos principais servi-
ços é a declaração do ITR (Imposto Territorial 
Rural), geralmente é feita entre os meses de 
agosto e setembro. Além dele são feitos: ADA 
(Ato Declaratório Ambiental), a atualização do 
cadastro do CCIR (Certificado de Cadastro de 
Imóvel Rural), DAP (Declaração de Aptidão ao 
PRONAF) e GTA (Guia de Transporte Animal).

SENAR
O Senar é a maior escola do campo bra-

sileira. Diversos cursos são ofertados gratui-
tamente aos produtores rurais e estudantes 
da área, visando a capacitação e o aumento 
de renda no campo. A responsável pelo setor 
no Sindicato Rural de Cascavel, parceiro, or-
ganizador e mobilizador de todos os cursos, é 
Rafaela. O sindicato já promoveu, desde 2011, 
aproximadamente 800 cursos e capacitou qua-
se 11 mil pessoas. Mais de 100 cursos estão 
previstos para 2020 (lista ao lado). Consulte, se 
inscreva e evolua!

OUTROS
Para facilitar a vida dos associados, o sin-

dicato também oferece serviços financeiros e 
de pagamentos. “Quem acha que o sindicato te 
abandona quando você quer se aposentar, está 
enganado! Também temos um departamento 
exclusivo de assessoria previdenciária”, disse 
Orso. Em breve novos ainda estarão disponí-
veis, como consórcios, seguros e muito mais! 
“Sempre estamos trabalhando para melhor 
atender nossos associados”, resumiu.

Paulo Orso: “O produtor rural só tem vantagens 
em se associar ao nosso sindicato”
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Na safra 2018/2019 os produtores da re-
gião oeste do Paraná ficaram em alerta com 
o aumento na infestação de cigarrinha nas 
lavouras de milho e das doenças denomina-
das enfezamentos, cujo vetor é este inseto. 
A ocorrência deste combo cigarrinha + enfe-
zamento tem acarretado aumento dos custos 
de produção em estados produtores com clima 
mais quente, como os do Centro-Oeste e Ma-
topiba há algumas safras.

De acordo com a Embrapa, os enfezamen-
tos podem reduzir em até 70% a produção de 
grãos de plantas de milho susceptíveis, po-
dendo ser ainda maior quando da ocorrência 
de surtos epidêmicos. Além disso, o controle 
tanto do inseto vetor quanto da doença é difí-
cil e exige engajamento regional.

Desta forma, esta nota técnica traz um 
compilado de recomendações da Embrapa Mi-
lho e Sorgo para manejo de risco dos enfeza-
mentos e da cigarrinha do milho para que os 
produtores tenham conhecimento das estraté-
gias que podem ser utilizadas regionalmente 
para controle.

É importante salientar que, de acordo com 
a Embrapa, nenhuma medida isoladamente é 
suficiente para controlar os enfezamentos e 
a virose da risca. Porém, a utilização simul-
tânea pelos produtores de várias medidas de 
prevenção pode reduzir expressivamente o 
risco de danos causados por essas doenças.

CIGARRINHA
A cigarrinha Dalbulus maidis é o inseto 

vetor das doenças causadas por moliculites 
(bactérias) chamadas de enfezamento pálido 
e enfezamento vermelho. A cigarrinha adqui-
re os moliculites quando se alimenta de uma 
planta doente e, após um período de latência, 
transmite cada vez que se alimenta da seiva 
de plântulas sadias.

O período de latência é de 3 a 4 semanas 
e o habitat preferido da cigarrinha é o car-
tucho do milho. A cigarrinha pode sobreviver 
em outras gramíneas como braquiária e sorgo 
(por 3 semanas) e milheto (por 5 semanas), 
porém, seu único hospedeiro é o milho, onde 
ela se reproduz, utilizando as demais plantas 
para sobreviver apenas por um curto período.

A infecção com moliculites ocorre nos es-
tádios iniciais de desenvolvimento das plân-
tulas de milho, principalmente nos estádios 
V3 e V4. As cigarrinhas migram vindas de 
lavouras em fase de reprodução ou colheita. 
A multiplicação das moliculites na cigarrinha 

Artigo
Enfezamentos e cigarrinha do milho

ponta das folhas, seguida por seca, associada 
ao encurtamento dos internódios e à formação 
de espigas pequenas.

Figura 2: Sintomas de enfezamento pá-
lido (esquerda) e vermelho (direita). Fonte: 
Embrapa Milho e Sorgo – Foto: Elizabeth de 
Oliveira Sabato.

Milho tiguera e safras subsequentes
O milho tiguera ou guacho brota esponta-

neamente a partir de sementes que ficam no 
campo após a colheita da safra. A falta de con-
trole eficiente destas plantas é apontada como 
a principal causa de aumento da infestação de 
cigarrinha.

Isso ocorre porque a cigarrinha só se 
reproduz quando infesta o milho, além de 
preferir plantas novas, ainda em estádio ve-
getativo, migrando sempre que possível para 
estas. O plantio de milho no verão e no inverno 
também favorece a infestação por cigarrinha, 
isso porque o inseto sai das lavouras em fase 
de colheita para lavouras recém implantadas. 
A população de cigarrinha na lavoura tende a 
aumentar até o florescimento e reduzir grada-
tivamente até a colheita.

MANEJO DE RISCO
Para controle da cigarrinha e dos enfeza-

mentos não há estratégia única e muito me-
nos isolada. As medidas de manejo combina-
das precisam ser adotadas em âmbito regional 
para garantir a eficiência, pois o inseto pode 
migrar por longas distâncias, além de possuir 
um elevado potencial de disseminação da do-
ença.

Além de conhecer a doença e seus sinto-
mas, é preciso saber também quais as con-
dições ambientais ideais para proliferação da 
cigarrinha, tais como temperatura noturna 
acima de 15ºC, alta umidade relativa e alta 
densidade populacional da praga nas imedia-
ções. Por fim, é preciso planejar a semeadura 
e adotar práticas adequadas para reduzir a 
população da cigarrinha e da doença na pro-
priedade e na região.

Evitar plantio de outras gramíneas sobre 
milho; 

Eliminar o milho tiguera, no mínimo 2 se-
manas antes da semeadura;

Verificar fontes de inóculo nas imediações 
– evitar semeadura e pulverizar gramíneas 
próximas; 

Tratar as sementes com inseticidas e pul-
verizar a lavoura no início (V3 e V4) - reduzir 
os níveis de incidência;

é favorecida por temperaturas acima de 25ºC. 
Além disso, temperatura média entre 27 °C e 
32 °C causa encurtamento do ciclo da cigarri-
nha, favorecendo sua proliferação.

Figura 1: Cigarrinha D. maidis em plân-
tula de milho. Fonte: Embrapa Milho e Sorgo 
– Foto: Elizabeth de Oliveira Sabato.

DOENÇA
Além dos enfezamentos, a cigarrinha 

também é vetor da virose da risca, desta for-
ma, pode ocorrer infecção simultânea com 
as três doenças, o que impossibilita a iden-
tificação segura a campo. Embora a infecção 
com molicutes ocorra nos estádios iniciais de 
desenvolvimento das plântulas, os sintomas 
manifestam-se no enchimento de grãos.

Os sintomas do enfezamento pálido são 
estrias cloróticas esbranquiçadas que surgem 
na base das folhas e se estendem em direção 
ao ápice, sobrepondo-se às nervuras, poden-
do atingir a folha inteira. A planta apresenta 
encurtamento de internódios e redução em 
altura e espigas pequenas, podendo ficar im-
produtiva.

Sintomas característicos do enfezamento 
vermelho são o avermelhamento das folhas e a 
proliferação de pequenas espigas, ou de perfi-
lhos nas axilas foliares e/ou na base da planta. 
Porém, frequentemente, a planta apresenta 
apenas avermelhamento nas margens e na 
ponta das folhas e pequenas espigas, com 
poucos grãos. Embora o avermelhamento das 
folhas seja característica comum das plantas 
afetadas por enfezamentos, alguns genótipos 
apresentam apenas clorose na margem e na 

Cigarrinha D. maidis em plântula de milho. 
Fonte: Embrapa Milho e Sorgo – Foto: Elizabeth 
de Oliveira Sabato. Sincronizar o período de semeadura do 

milho na região – concentrar em 20 ou 30 
dias; 

Utilizar sementes com resistência genéti-
ca aos enfezamentos – consultar Documento 
223 da Embrapa Milho e Sorgo;

Evitar semeadura ao lado de lavouras 
adultas com plantas doentes – migração de 
cigarrinhas;

Utilizar controle biológico para controle 
dos ovos, ninfas e adultos da cigarrinha;

As medidas de controle precisam ter 
abrangência regional, ou seja, adotadas por 
todos os produtores. Diversificar e rotacionar 
cultivares;

Outras recomendações: fazer pousio de 

pelo menos 30 dias (vazio sanitário)  e contro-
lar milho tiguera;

Problemas Fitossanitários Ocorridos 
em Lavouras de Milho na Região de Mare-
chal Cândido Rondon-Oeste do Paraná, na 
Safra 2018/2019 e Safrinha 2019

As ocorrências de casos de quebramento 
e morte súbita de plantas registradas este ano 
no Paraná foram acompanhadas por pesquisa-
dores da Embrapa Milho e Sorgo que vieram 
em abril para o estado e publicaram nota téc-
nica sobre suas constatações. Dez lavouras da 
região oeste foram avaliadas quanto aos sinto-
mas de doenças e presença de insetos vetores. 
Colmos tombados e em pé foram coletados, 
além de folhas com sintomas de enfezamen-
tos. A presença de cigarrinha foi confirmada, 
ainda que os produtores tenham relatado não 
tenham atentado para sua ocorrência na fase 
inicial de desenvolvimento das plantas.

Uma combinação de fatores contribuiu 
para a severidade das condições registradas e 
devem ser observadas para evitar novos pro-
blemas na safra 2019/2020. São eles: 

• O milho foi semeado em diversas épocas 
na região; • Ocorrência de chuvas seguidas de 
altas temperaturas;

• Antecipação da colheita de soja e do 
plantio do milho safrinha para dezembro;

• Plantio da 1ª safra em out/ nov (após 
colheita do fumo) resultando em ponte verde 
entre 1ª e 2ª safra;

• Utilização de híbridos susceptíveis aos 

enfezamentos;
• Presença de cigarrinhas em lavouras até 

mesmo em fase de maturação;
• Identificação de vários fungos associa-

dos à podridão de colmo, predominantemente 
Fusarium spp.;

• Ocorrência de estiagem durante a safra, 
agravando os efeitos do enfezamento, que 
prejudica a absorção de nutrientes pela planta 
e afeta o processo de translocação de fotoassi-
milados para o enchimento de grãos.

Autor: Ana Paula Kowalski (Sistema Faep)
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A solução do cooperativismo
           f inanceiro para o brasileiro
  vender, lucrar e crescer mais.

Sipag. Do cooperativismo para o seu negócio. Peça a sua hoje mesmo!

Saiba mais:  acesse sipag.com.br ou ligue 3004-2013 (capitais)

ou 0800 757 1013 (demais localidades).
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Sintomas de enfezamento pálido (esquerda) 
e vermelho (direita). Fonte: Embrapa Milho e 
Sorgo – Foto: Elizabeth de Oliveira Sabato.
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Cursos Senar Confira os registros
dos Cursos do Senar

Curso de rédeas, realizado dos dias 9 a 11 de 
outubro, em parceria com a Polícia Militar. 
Instrutor: Rodrigo Pereira.

Casqueamento de Bovinos de leite em parceria com a FAG. Curso 
ministrado pelo Instrutor Euler Márcio Ayres Guerios, de 29 a 31 de 
outubro. 

Alunos aprendendo sobre a NR 31.8, na fazenda Dall Oglio, em Santa Tereza 
do Oeste. Curso ministrado por Paulo Marchesan de 30 a 31 de outubro. 

Dos dias 28 a 31 de outubro foi realizado o curso 
de pragas e inimigos naturais, ministrado pela 
instrutora Karine, em parceria com a FAG.

Curso de cultivos em ambientes protegidos, 
realizado pelo instrutor Solivan no começo de 
outubro, em parceria com a Agrotec. 

Curso de aplicação de defensivos (NR 31.8), 
realizado em Santa Tereza do Oeste, em 
parceira com o IAPAR, de 12 a 15 de novembro. 
Instrutor responsável: Dacio Antonio Benassi.

Produção artesanal de alimentos - compotas e frutas desidratadas, 
realizado na Comunidade de Juvinopólis, em parceria com a Coopavel, 
entre os dias 28 e 29 de novembro. Instrutora Geni Rossato Bach foi a 
responsável pelo curso.

Curso do SENAR de Pastagens: 
estabelecimento, recuperação e reforma 
realizado no Sindicato Rural de Cascavel, entre 
os dias 26 e 28 de novembro. Instrutor Alcides 
Debertolis.

Curso de minitomates em ambiente protegido, feito em parceria com a 
Agrotec.  Instrutor Solivan Rosanelli. 

Curso de forragens realizado dia 14 de outubro, 
em parceria com a FAG. Instrutor Alcides José 
Debertolis proferiu o curso, que tinha como 
objetivo estabelecer, recuperar e reformar 
pastagens, minimizando os riscos de fracasso 
na execução dessa tarefas.

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
1 Floricultura - cultivo de flores - básico Floricultura
1 Programa Agrinho - histórico, metodologia e regulamento - 8 h Programa Agrinho - histórico, metodologia e regulamento
1 Trabalhador na operação de sistemas de irrigação - qualidade da água, métodos e manejo de irrigação Olericultura - qualidade da água, métodos e manejo de irrigação
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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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. 

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão

Fone (45) 3226-8899 - Rua Uruguai, 
215 - Alto Alegre - Cascavel/PR

AGROSAT - TOPOGRAFIA EM GERAL 
- 5% de desconto - Rua Osvaldo Cruz, 

2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS
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

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

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

COLOQUE SUA
EMPRESA AQUI!
Entre em contato hoje mesmo!

Fone (45) 3224-3437

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

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

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

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

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 

COLOQUE SUA EMPRESA AQUI!
Entre em contato hoje mesmo!

Fone (45) 3224-3437

5% de desconto para os associados
do Sindicato Rural de Cascavel
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21/11/1989 CLEITON LUIS MARMENTINI

22/11/1935 ARNO BECK

22/11/1947 MARIA CECILIA M. MENEGHEL

22/11/1968 ALVARO CARLOS SALVADORI

22/11/1965 GISLAINE KUSSMIRSKI ARNOLD

23/11/1956 ILDO SCUSSIATTO

23/11/1954 PAULO ROBERTO ORSO

23/11/1965 JORGE TAKEO SAKAI

23/11/1961 IDJALMAS ALFEO BERTOLLO

24/11/1951 JOSE DIAS DO PRADO SOBRINHO

24/11/1968 MARIA DAS GRAÇAS MARTINS

24/11/1973 EDSON LUIZ PIN

25/11/1938 PEDRO CAPELLETTO

25/11/1965 VALMOR JOSE BREDA E/OU

25/11/1957 MIRIAM FORMIGHIERI 

26/11/1946 JOSE CARLOS CUNHA

26/11/1961 CARLOS RUZICKI

27/11/1982 MARINES S. BARATTER SONDA

28/11/1959 NELSON SNAK

28/11/1950 GELSO JOSE ZANOTTO

28/11/1952 ARI MILTON MELNIK

29/11/1969 JUAREZ ZITTERELL

20/12/1964 DORALICE MARCHIORO

20/12/1982 EDUARDO VINICIO MARTINI

20/12/1967 RENATO VENTORIN DA SILVA

20/12/1982 LEANDRO WINSKI

21/12/1946 GREGORIO SALVADOR TITON

22/12/1948 JUVELINO RIQUETTI

22/12/1950 ANTONIO CARLOS LEAL MACIEL

22/12/1966 LUIZ ANTONIO DE C. WHITAKER

22/12/1958 CARMEM TEREZINHA BENETTI JUNG

24/12/1955 MARIA LOURDES CARVAT

24/12/1942 IVANI SAROLLI SARAIVA

25/12/1950 RUI JOAO LIBERALI

25/12/1977 VALMIR CRISTIANO DALGALO

25/12/1974 ADRIANA NATALIA R. LAZARIN

26/12/1940 CARLOS HENRIQUE VERAN

26/12/1959 JAIR FACCHI

28/12/1978 LUCIANA FRARE

30/12/1939 GUIDO BRESOLIN

30/12/1974 SERGIO DANIEL FUHR

30/12/1932 LAURO DE OLIVEIRA CARNEIRO

31/12/1942 JEADIR SILVESTRE DE CARLI

08/11/1932 LOURDES REOLON MARCHIOTTI

10/11/1957 ERWIN SOLIVA

10/11/1964 HELMUTH G. BLEIL JUNIOR

11/11/1967 JUREMA CARNIEL

11/11/1943 TOMES TEREZINHA ZECZKOWSKI

12/11/1953 WALTER LUIZ BERNARDI

12/11/1967 JORGE ROBERTO BARZZOTO

12/11/1988 NERI JARDIM

14/11/1935 LORENO IVALINO BARZOTTO

16/11/1976 MAYCON SALVATTI

16/11/1963 MARCIA MARTINI STUM

17/11/1956 ERON FERLIN

17/11/1968 PAULO CESAR VENTURIN

17/11/1965 JANDIRA TOMAZINI

18/11/1935 ZULMIRA DELAI CERVELIN

18/11/1971 JONATHAN MAFRA TAMBOSI

18/11/1981 ADELINO VETTORELLO NETTO

19/11/1973 RICARDO AUGUSTO SMARCZEWSKI

19/11/1937 ELIDE PIASSON KUSSMIRSKI

20/11/1959 MARIO SOSSELA FILHO

20/11/1962 RITA MARIA HOFFMANN

21/11/1954 DOMINGOS MUNARETTO

21/11/1965 LAURA FAGUNDES RAMOS VARGAS

09/12/1969 EDWARDO TAKAHIRO TANABE

09/12/1989 ANDRE MARCOS PASQUALI

10/12/1952 LUIZ CARLOS PIVA

10/12/1939 ALCENO FRANK

10/12/1985 PRISCILA RAMOS VARGAS

10/12/1934 ERICA DUMKE SELBMANN

10/12/1949 REGINA MONTEIRO

11/12/1934 ERNA BENDER BLEIL

12/12/1965 MARLI DE FATIMA A.  PADILHA

12/12/1989 RICARDO BILIBIO MARCHIOTTI

14/12/1936 ANTONIO CASSOL

14/12/1952 NELSON DAL GALO

15/12/1973 SANDRO LUIZ VIECHNIESKI

15/12/1961 ROSELY MARIA SCAPINELLO BROCH

15/12/1971 JANETE FRAGAS KUCHLER

16/12/1972 DIMAS MICHELS

16/12/1984 MONICA DANIELA M. CANDIOTO

17/12/1965 ARIANE ROSA WEBBER

17/12/1949 BASILIO WESCHENFELDER

17/12/1969 SERGIO DE SOUZA

18/12/1981 RAFAEL ANGELO VICENTIM ROMERO

20/12/1967 CHARLES WIDEL MELCHIORETTO

Parabéns!
01/11/1966 ELCI DALGALO

01/11/1958 JOAO BATISTA ZANUZZO

01/11/1967 CASSIUS LUIS BARREIROS

01/11/1998 PAMELA LETICIA VESARO

02/11/1961 LUIZ MARCO FORNARI

03/11/1957 ALBERTO BARATTER

03/11/1944 DOMINGOS ZELINSKI

03/11/1968 LEONIDAS ZORZI

04/11/1958 LUIZ CARLOS VEZZARO

04/11/1932 EVANIR FORNARI

05/11/1932 JACOB M. LUIZ SALVADORI

05/11/1943 MARIO CARRASCO LOMBARDI

06/11/1945 ILGO KONOPATZKI

06/11/1945 AIDO JORGE ZANCHET

06/11/1975 MARCOS ANTONIO NORO

06/11/1962 ALCIMAR SANTORUM

07/11/1967 FABIO CESAR DALBOSCO

07/11/1941 VITOR HUGO PIERUCCINI

07/11/1985 WAGNER FERNANDO BAZZOTTI

08/11/1953 PAULO SILVIO SALAPATA

08/11/1944 DOMINGOS MUFATO

08/11/1982 ANDRE PAULO LOVERA

08/11/1953 IZAIR CLAUDIO ORLANDO

01/12/1950 SIRLEY SALETE SAROLLI

01/12/1956 ELOI ANTONIO PIVA

01/12/1965 MARIONILCE GATTO

01/12/1986 HENRIQUE VARGAS

03/12/1983 LEONARDO BELOTO

03/12/1946 MIRNA TEREZINHA SMARCZEWSKI

03/12/1957 DARCI BORGES DE LIMA

04/12/1941 REINARDO RODOLFO LANGE

05/12/1944 ARMANDO PERTUZATI

05/12/1938 TERESINHA MARIA ARALDI

05/12/1986 ALEXANDRE ANTONIO SCUSSIATTO

06/12/1972 LISSANDRO SAROLLI VERAN

06/12/1953 JOSE MANUEL C. MENDONÇA

06/12/1949 EDELBERTO GRIGOLO

06/12/1966 JOELMA SIQUEIRA CUNHA

07/12/1957 VERA LUCIA DE PAULA MOREIRA

07/12/1932 IVO JOSE BOSQUIROLI

07/12/1965 ITACIR ANTONIO CERVELIN

08/12/1949 JAIME LAIN

08/12/1953 FLAVIANA G. DE OLIVEIRA

08/12/1973 ANA LUCIA M. SUCH KEHRWALD

09/12/1940 HILARIO ANTONIO TOIGO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

Contrate Agora!
(45) 3225-3437

Tranqulidade e segurança começam

quando você pode cuidar da saúde.

Escolha ter mais qualidade de vida e 

bem-estar.

Com o plano da Unimed Cascavel, você 

tem acesso à 613 médicos cooperados.

PPrevina-se e viva bem todos os dias!

Plano de Saúde
Unimed
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Após o sucesso de vendas do Edifício Isaac 

Newton a Construtora Saraiva de Rezende está 

colocando as últimas unidades do Edifício João 

Baptista Cunha  a preços abaixo da tabela, para 

que você possa viver essa mudança também. 

Não perca essa oportunidade, é por tempo 

limitado. Chegou a hora de você ter o seu 

Saraiva de Rezende. 

Preços especiais
para este fim de ano 

Fale com o seu corretor 
e garanta o seu. 


