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Safra após safra, a tecnologia contribui ainda
mais para o aumento da produtividade. É o
caso de colheitadeiras como a MF 32SR, da

Massey Fergunson, que oferece maior desempenho, 
eficiência e economia na hora da colheita

A revista do produtor rural

www.facebook.com.br/sindirural www.revistasindirural.com.br



Abril/Maio 20132

®
Faça a escolha certa. Com os híbridos de milho marca Pioneer   você tem a certeza de 

uma genética superior e suporte técnico diferenciado, além das melhores opções de 

tecnologia do mercado.
®

Mantenha o controle da sua produtividade. Plante híbridos de milho marca Pioneer .

Você não controla
o clima,

o mercado,
o mundo.

Você controla
suas escolhas.
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A dura realidade logística
EDITORIAL

O produtor rural fez sua parte, investindo 
em tecnologia, máquinas de última geração, 
colheitadeiras que aumentaram a produtividade 
no campo. Como estamos mostrando na nossa 
matéria de capa. Já o governo não investiu em 
infraestrutura nem em armazenagem. A safra 
de verão do Paraná deve chegar aproximada-
mente 22 milhões de toneladas de grãos, 23% 
maior do que a do ano passado. 30% vai ser 
transportada via férrea, mas vai sobrar 300 mil 
caminhões que farão várias vezes o caminho 
para o Porto de Paranaguá, causando conges-
tionamentos, aumentando a possibilidade de 
acidentes e mostrando a dura realidade que 
atrasa o desenvolvimento do país, prejudica a 
competitividade no exterior e penaliza o agri-
cultor. Estima-se que durante a safra de grãos, 
dois mil caminhões com o produto chegarão 
diariamente a Paranaguá.

Na questão logística, há necessidade ur-
gente de duplicação de rodovias como a BR 
277, entre Cascavel e Foz do Iguaçu, a Rodovia 
do Café entre Apucarana e Ponta Grossa e ain-
da implementar soluções ferroviárias em diver-
sos pontos do Estado, como no trecho de serra  
entre Curitiba e Paranaguá.

Outro problema é a armazenagem da sa-
fra.  O Estado não está preparado para receber 
duas colheitas ao mesmo tempo, como aconte-
ceu este ano com a soja e o milho. Filas e filas de 
caminhões aguardaram para descarregar nos 
cerealistas e cooperativas em todas as regiões. 
Das 37 milhões de toneladas previstas pela 

Conab, incluindo a safra de verão e safrinha, o 
Paraná apenas comporta o armazenamento de 
25 milhões. Seriam necessários investimentos 
de R$ 10 bilhões para zerar o déficit. Estudos 
da FAO, órgão da Organização das Nações Uni-
das (ONU) para Agricultura e Alimentação, mos-
tram que o ideal seria possuir capacidade para 
armazenar 120% da sua produção. No Brasil, 
este número representaria uma capacidade de 
R$ 216 milhões.

O Brasil precisa repensar um sistema de 
viabilização sistêmica de sua produção. Esta-
mos presos a rodovias mal conservadas, num 
sistema ineficiente de transporte de soja e 
milho por caminhões, portos velhos e caros e 
navios pequenos. O mais urgente são os por-
tos,  com suas burocracias e corporativismo 
que os tornam um dos setores mais atrasados 
da nossa esconomia. Enquanto o produtor bra-
sileiro gasta US$ 128 para fazer uma tonelada 
de grãos chegar aos nossos portos, os ameri-
canos gastam apenas US$ 38. Assim, mesmo 
produzindo mais, nossos agricultores ganham 
menos que os americanos.

Nesta edição, além de matéria sobre a 
supersafra 2013, destaque também para a 
entrevista com o governador Beto Richa, os 
problemas de invasões de terras por indíge-
nas no MS e no PR, as novidades tecnológicas 
no campo, o profissionalismo na gestão das 
propriedades leiteiras, além da cobertura do 
Show Rural.

BOA LEITURA!

R. Paraná, 3937 - CEP 85.810-010
Cascavel/PR - Fone (45) 3225-3437

www.sindicatorural.com

O Projeto de Lei nº 52 de 2013 de autoria 
dos vereadores Vanderlei Augusto da Silva e 
João Paulo de Lima, autorizou o Poder Execu-
tivo de Cascavel a denominar um bem público 
municipal com o nome do produtor rural "Nel-
son Emílio Menegatti", em função do relevantes 
serviços prestados a toda a sociedade de Cas-
cavel. Em especial aos anos dedicados a frente 
do Sindicato Rural Patronal de Cascavel. A lei 
entrou em vigor no dia 20 de março de 2013.

Esta foi uma forma de reconhecimento a 
este pioneiro e agropecuarista, que tantos ser-
viços prestou a nossa cidade, que seu nome 
seja eternizado por meio da denominação de 
um próprio público em nosso município. 

Projeto autoriza Executivo a utilizar nome
de "Nelson Menegatti" em bem público



Abril/Maio 2013 5

CASCAVEL AV. BRASIL, 1681

(45) 3411.7000
FOZ DO IGUAÇU AV. PARANÁ, 803

(45) 2105.7000

Excesso de velocidade não é legal.

brizzamitsubishi.com.br

PAJERO DAKARPAJERO DAKAR
MITSUBISHI

TANTO NO CAMPO QUANTO NA CIDADE
VOCÊ TEM TODA TECNOLOGIA DO MAIOR

CAMPEÃO DO RALLY PARIS DAKAR
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Sindirural - Mais uma vez o agro-
negócio salvou a balança comercial do 
Brasil. O saldo em 2012 foi de 79,41 
bilhões de dólares. Como o senhor vê 
a importância desse setor para o país?

Beto Richa - O agronegócio tem rele-
vância estratégica para o País. Não fosse a 
nossa agropecuária, o Brasil estaria amar-
gando saldos negativos na balança comercial 
há vários anos. Além da geração de divisas 
para o país, o agronegócio tem influência di-
reta na geração de empregos, melhoria da 
renda do trabalhador do campo e da cidade, 
evita dispêndio de recursos com importação 
de alimentos. É fundamental no controle da 
inflação, movimenta a economia dos mu-
nicípios e melhora a qualidade de vida no 

BETO RICHA
ENTREVISTA

campo e nas cidades. O bom desempenho 
do agronegócio é fruto da eficiência do agri-
cultor que faz uso da tecnologia disponível, 
da assistência técnica e em crédito rural. O 
agricultor paranaense é muito competente. 

Sindirural - Em 2012 o Governo do 
Estado investiu 26,4 milhões para o 
homem do campo. Qual foi o retorno 
desse investimento para o governo do 
Estado?

Beto Richa - Esse valor (R$ 26,4 mi-
lhões) se refere a apenas alguns dos pro-
gramas executados pela Secretaria da Agri-
cultura ano passado. Os investimentos no 
homem do campo, como um todo, se elevam 
a centenas de milhões de reais, se conside-

rarmos os recursos aportados em moradia 
rural, saneamento, infraestrutura, energia, 
saúde e, nossa prioridade, a educação. O 
retorno para o Governo do estado se dá em 
mais renda para o campo e para as cidades, 
vida melhor no meio rural, barateamento de 
transporte, redução de desperdícios, melho-
ria na economia dos municípios e aumento 
de produção. 

Sindirural - Quais são os projetos 
para habitação rural esse ano?

Beto Richa - Dentro de um ousado 
Programa de Habitação, em parceria com o 
governo federal, implementamos uma inédita 
ação de construção de casas no meio rural, 
especialmente para trabalhadores rurais 

Carlos Alberto Richa é natural de Londri-
na-PR, nascido em 29 de julho de 1965. Gra-
duado em Engenharia Civil, iniciou sua carreira 
política no ano de 1992, quando se candida-
tou a vereador na cidade de Curitiba-PR. Em 
1994 foi eleito deputado estadual pelo PSDB. 
Quatro anos depois foi reeleito deputado es-
tadual. Foi vice-prefeito de Curitiba no ano 
2000 e, no primeiro ano de mandato, também 
exerceu as funções de secretário municipal de 
Obras. Richa foi eleito presidente do Partido 
da Social Democracia Brasileira - PSDB- PR, no 
ano 2003. Em 2004, Beto Richa foi prefeito de 
Curitiba. No mesmo ano, ele foi presidente da 
Associação dos Municípios da Região Metropo-

Valorizar o homem do campo. Em 
todo o tempo de entrevista que o 
governador Beto Richa concedeu com 
exclusividade à Sindirural, ele fez 
questão de enfatizar a importância 
do agronegócio para o país. O 
governador esteve na abertura do 
Show Rural ao lado da presidente Dilma 
Rousseff  e anunciou a liberação de 
R$ 270 milhões pelo Banco Regional 
de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE) para apoiar projetos do 
agronegócio paranaense. Na feira, 
Richa anunciou também que nos 
próximos dois anos serão investidos 
mais de R$ 1,6 bilhão na modernização 
do sistema portuário do Paraná, 
na ampliação de sua capacidade 
operacional e na melhoria do corredor 
de exportação. Na entrevista ele 
explica sobre os investimentos em 
ferrovias e rodovias. O governador 
comenta também sobre os projetos 
de habitação rural para esse ano e 
fala sobre a questão da segurança 
no campo. Em relação ao Programa 
Patrulha Rural, Beto Richa diz o que 
está previsto para a região Oeste e o 
que o produtor rural pode esperar do 
Governo do Estado.

"PAíS DEPENDE
DA EFICIêNCIA
DO CAMPO"

litana de Curitiba – Assomec. No ano de 2007, 
Beto Richa assume a vice-presidência para a 
Região Sul da Frente Nacional de Prefeitos. Ri-
cha foi reeleito prefeito de Curitiba em 2008 
com quase 80% dos votos, sendo um núme-
ro recorde na história da cidade. Em 2010 foi 
eleito Governador do Paraná e em 2012 re-
cebeu a posse de presidente do Conselho de 
Desenvolvimento e Integração Sul – Codesul. 
Beto Richa foi eleito dez vezes o melhor pre-
feito do Brasil: oito vezes no ranking Datafolha, 
do jornal “Folha de S. Paulo”, e duas vezes em 
pesquisa do Instituto Brasmarket (em parceria 
do jornal DCI, de São Paulo, e o portal de in-
ternet IG). 
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e agricultores familiares. Em 2011 e 2012 
contratamos 10.000 unidades e 2013 está 
prevista a construção de 5.000 unidades.

Sindirural - O Governo do Estado 
autorizou a Seab a ampliar o seguro 
rural de três produtos (milho safrinha, 
café e trigo) para 28 culturas. Qual é a 
expectativa em relação a isso?

Beto Richa - O Governo do Estado, 
sensível a uma reivindicação antiga do setor 
agropecuário, está promovendo a adequa-
ção necessária para atender um número 
maior de agricultores. O seguro rural está 
sendo ampliado para 28 culturas. Estão 
aprovados R$ 7 milhões para subvenção 
que iniciará a partir da safra 2013/2014, 

que visa assegurar o patrimônio e a renda. A 
ação visa alargar a base do seguro, barate-
ando para todos. 

Sindirural - Há inúmeras reclama-
ções de produtores rurais devido à 
insegurança na área rural. O governo 
tem algum projeto para melhorar essa 
questão e garantir mais segurança no 
campo?

Beto Richa - Nunca houve tanto investi-
mento em segurança como os realizados em 
2011 e 2012. O Plano Paraná Seguro está 
em andamento. Já foram contratados 3127 
policiais. Estão sendo compradas 1500 
viaturas com tecnologia embarcada - 185 
delas foram entregues no início de março. 

Instalação das UPS em Curitiba e algumas 
cidades do interior. E onde implantamos as 
unidades Paraná Seguro os índices de vio-
lência caíram substancialmente. Iniciamos a 
construção das delegacias cidadãs e de 14 
novas unidades prisionais para desafogar as 
delegacias. Todas essas medidas ampliam a 
sensação de segurança e reduzem as taxas 
de homicídios. Foi instalado ainda o Gabine-
te de Gestão Integrada de Fronteiras. Todas 
essas medidas certamente reduzem a crimi-
nalidade nos campo e nas cidades.

Sindirural - Em relação ao pro-
grama Patrulha Rural. Principalmente 
para a região Oeste, o que está pre-
visto?

“A nossa região ainda vai se desenvolver 
muito na questão de produtividade. Nós 
dispomos de tudo o que o Estado necessita 
para atingir o ápice. No momento em que 
se introduzir um método de irrigação, 
tivermos mais variedades de trigo melhor 
desenvolvidas, soja e milho cada dia 
evoluindo mais, alcançaremos sucesso”

"PAíS DEPENDE
DA EFICIêNCIA
DO CAMPO"
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voltou ao mapa das ferrovias. Está em de-
senvolvimento o projeto ligando Maracaju-
Guaíra-Cascavel. É uma obra demorada, mas 
está na ação do governo. Depois de vários 
anos sem uma única obra nova, as con-
cessionárias estão tocando quatro grandes 
obras, incluindo a duplicação da rodovia do 
café entre Ponta Grossa e Apucarana.

Sindirural - Em relação à invasão 
dos índios em propriedades rurais no 
Oeste (Guaíra e Terra Roxa). No show 
rural os líderes rurais entregaram à 
presidente Dilma um manifesto a res-
peito. Qual sua opinião em relação a 
isso. 

Beto Richa - Tanto o direito dos índios 
quanto o dos produtores rurais deve ser 
respeitado. Isso não pode ser transformado 
numa guerra. Há que se buscar um enten-

dimento dentro dos marcos legais. Em dois 
anos de gestão temos buscado o diálogo 
para dirimir os conflitos no campo. E o resul-
tado foram dois anos de paz no meio rural. 
Sem invasões e sem desocupações. Temos 
tido ótimo diálogo com o movimento social. 
O governo Federal tem que encontrar áreas 
públicas para demarcação das terras para 
os índios.

Sindirural - O que o produtor rural 
pode esperar do Governo do Estado?

Beto Richa - O produtor rural é cre-
dor dos governos. Estamos investindo for-
te em pesquisa, assistência técnica, defesa 
sanitária, infraestrutura, modernização das 
centrais de abastecimento, tudo isso visan-
do contribuir para a melhoria da renda e da 
qualidade de vida da família rural. O gover-
no tem plena consciência da relevância da 
agricultura e da agroindústria para o desen-
volvimento do Paraná. Por isso trabalhamos 
arduamente e destinamos recursos para 
os investimentos e ações que fortalecem o 
meio rural.

“O bom desempenho 
do agronegócio é fruto 
da eficiência do agricultor 
que faz uso da tecnologia 
disponível, da assistência 
técnica e em crédito rural. 
O agricultor paranaense é 
muito competente”

Beto Richa - Estamos investindo em 
Programas de melhorias e readequação de 
estradas, beneficiando agricultores, agroin-
dústrias e municípios, contribuindo para o 
escoamento de 37 milhões de toneladas de 
grãos e mais um grande volume de frangos, 
suínos, bovinos, leite, madeira, hortaliças e 
insumos agrícolas. O Estado está investindo 
R$ 110 milhões em programas para apoiar 
os municípios na tarefa de manter em boas 
condições as estradas rurais, com repasse 
de óleo diesel, pavimentação com pedras ir-
regulares em trechos prioritários e as patru-
lhas do campo, que vão repassar máquinas e 
equipamentos a consórcios municipais. São 
60 patrulhas no total. Estamos iniciando com 
a entrega de 30 patrulhas numa primeira 
etapa. A Região Oeste receberá na segunda 
etapa três patrulhas, para consórcios for-
mados por municípios de Cascavel até Foz 
do Iguaçu. Estamos iniciando o Programa 
de Manejo e Conservação de Solos e Águas, 
financiado pelo BIRD, que vai ajudar a reade-
quar as estradas.

Sindirural - Desses 270 milhões li-
berados pelo BRDE, há algum recurso 
que será aplicado como incentivo do 
governo à empresas na transformação 
de grãos no Paraná?

Beto Richa - Sim. Os recursos repas-
sados pelo BRDE em operações de crédito 
serão aplicados na construção de novas 
unidades produtivas, ou seja, novas agroin-
dústrias, expansão de unidades armazena-
doras, logística e inovação tecnológica. O 
BRDE nunca investiu tanto em agroindústria 
no nosso Estado. Foram liberados R$ 750 
milhões em 2011 e em 2012 R$ 1,4 bilhão, 
sendo que R$ 637 milhões para o setor ru-
ral. Só o setor cooperativista recebeu R$ 
561 milhões.

Sindirural - O senhor disse que nos 
próximos dois anos será investido 1,6 
bilhão no sistema portuário do Para-
ná. E em relação à ferrovia e rodovia, 
o que o senhor pode falar a respeito?

Beto Richa - O programa estadual de 
recuperação e conservação de estradas pa-
vimentadas prevê a aplicação de recursos 
para reestruturação de 12 mil km de rodo-
vias. Um dos maiores programas rodoviários 
em andamento no País. Tem o objetivo de 
eliminar todos os trechos precários de pavi-
mento no prazo de 36 meses. Autorizamos 
a contratação de projetos de engenharia 
que indicarão as obras necessárias para 
a ampliação da capacidade de tráfego nos 
principais corredores rodoviários do Estado. 
Graças aos esforços do governo, o Paraná 

“A Região Oeste 
receberá na segunda 
etapa três patrulhas, para 
consórcios formados por 
municípios de Cascavel até 
Foz do Iguaçu. Estamos 
iniciando o Programa de 
Manejo e Conservação de 
Solos e Águas, financiado 
pelo BIRD, que vai ajudar a 
readequar as estradas”
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REGISTRO
Sindicato Rural entrega cerca de 
300 kg de alimentos a entidades

Terminal ferroviário é 
inaugurado em Cascavel

Um dos maiores projetos brasileiros de recepção, armazenamento 
e transporte de cargas frigorificadas e contêineres foi inaugurado em 
Cascavel no dia 14 de março. Trata-se do novo Terminal Ferroviário 
da Cotriguaçu Cooperativa Central. O governador Beto Richa esteve 
presente no evento, juntamente com o presidente da Cotriguaçu, Iri-
neo da Costa Rodrigues. Foram financiados pelo Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), quase R$ 60 milhões em 
estrutura, que terá capacidade de armazenar cerca de 360 mil tonela-
das. Na primeira etapa foram investidos R$ 34,2 milhões numa Central 
de Armazenagem Frigorificada.

Faep/Senar, Sindicato Rural e 
Coopavel assinam convênio

Durante o Show Rural o presidente do sistema Faep, Ágide Me-
neguette, assinou o termo de cooperação, juntamente com o diretor 
do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, Paulo Vallini e o presidente 
da Coopavel, Dilvo Grolli. O termo demonstra parceria e colaboração 
entre Sindicato Rural, Senar-PR e cooperativa, na capacitação e qua-
lificação profissional de trabalhadores e produtores rurais.

Dirigentes de quatro entidades sociais de Cascavel receberam 
no dia 03 de abril, na sede do Sindicato Rural Patronal de Casca-
vel, cerca de 300 quilos de alimentos não perecíveis. As instituições 
beneficiadas foram o Recanto da Criança, Centro de Estudos do Me-
nor e Integração à Comunidade (Cemic), Fraternidade O Caminho e 
Sociedade Espírita Amor e Caridade. Os produtos distribuídos foram 
arrecadados pelo Sindicato Rural por ocasião do 3º Encontro “A 
importância da Mulher no Meio Rural”, realizado dia 13 de março, 
alusivo ao Dia Internacional da Mulher (8 de março). Na ocasião, 
o presidente do Sindicato, Paulo Orso, enalteceu o trabalho da co-
missão organizadora do 3º Encontro da Mulher no Meio Rural e a 
importância da doação às entidades assistenciais.

Mariussi toma posse na 
presidência da AMOP

Com a presença do governador Beto Richa e 48 prefeitos e pre-
feitas da região, foi eleita e empossada no dia 14 de março em Casca-
vel a nova diretoria da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do 
Paraná). Eleito presidente por aclamação para mandato de um ano, 
o prefeito de Tupãssi, José Carlos Mariussi, firmou o compromisso 
em seu discurso de manter acesa a luta de bandeiras que hoje estão 
ameaçadas ou geram dúvidas, como o Aeroporto Regional do Oeste 
e a reabertura da Estrada do Colono.
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Revista Sindirural nas 
mãos do secretário 
Norberto Ortigara

O secretário de Agricultura do Paraná, Norberto 
Ortigara, recebeu das mãos do coordenador da revista 
SindiRural e secretário do Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, Paulo Vallini, exemplar da edição 32º da nos-
sa revista. O encontro ocorreu durante o Show Rural. 
Na ocasião, Vallini agradeceu a Ortigara, todo o apoio 
que a Secretaria de Agricultura tem dado aos produto-
res rurais.

Aldo Rebelo é homenageado
O ministro do Esporte Aldo Rebelo, durante sua visita ao 

Show Rural, recebeu homenagem dos produtores rurais pelo 
desenvolvimento do seu trabalho como relator do novo Código 
Florestal na Câmara dos Deputados. Em visita à feira, Rebelo 
ressaltou a importância do trabalho do produtor rural para o 
país e disse que é preciso proteger o agricultor, pois o mesmo 
contribui para o desenvolvimento do Brasil. Esteve presente no 
evento, representando o Sindicato Rural de Cascavel, o vice-pre-
sidente da entidade, Gelso Ranghetti.

Senar-PR tem novo 
superintendente

A partir de feve-
reiro, o engenheiro 
agrônomo Humberto 
Malucelli Neto, assu-
miu a superintendên-
cia do Senar-PR. Malu-
celli tem como objetivo 
principal durante sua 
gestão, ampliar as ati-
vidades do Senar-PR, 
tendo como metas o 
ensino à distância, 
o programa ABC e a 
agricultura de preci-
são. O ex-superinten-
dente, Ronei Volpi, 
assumiu a Coordena-
doria de Programas 
de Desenvolvimento 
do Agronegócio no 
Paraná da Faep.
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1 - O produtor deve pagar os royalties da soja RR1?
Não. A Monsanto comunicou que adiou a cobrança de royalties da soja RR1 
no Brasil até que haja decisão final no Supremo Tribunal Federal. A empresa 
pretende continuar documentando e mantendo as informações comerciais re-
lativas aos produtores que usam a soja RR1 durante este período de adiamento 
da cobrança.

2 - Assinei o acordo com a Monsanto que continha os termos de quitação 
geral e o de licenciamento da soja Intacta RR2. Como posso proceder?
Há três opções: manter o acordo, cancelar o acordo ou substituir pela nova ver-
são do acordo. Essa nova versão está disponível no site www.monsanto.com.
br - nas cooperativas e revendas da Monsanto. O novo acordo excluiu os termos 
de licenciamento da soja Intacta RR2, mantendo apenas as questões referentes a 
soja RR1. Não foi definido ainda um prazo final para assinatura do acordo.

3- Se não assinar o acordo é possível entrar com uma ação judicial?
A decisão de assinar o acordo é individual, de cada produtor. Portanto, aquele 
que optar por não assinar, poderá entrar com uma ação judicial solicitando a 
devolução do que pagou após agosto de 2010.

ROYALTIES

Foram duras negociações, mas no dia 
21 de fevereiro, em Brasília, na sede da CNA 
(Confederação Nacional da Agricultura), a 
multinacional Monsanto concordou com os 
argumentos expostos pela FAEP (Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná) para 
refazer o acordo individual existente entre 
os produtores e a empresa sobre o uso da 
tecnologia RR (sementes transgênicas) de 
sua propriedade.

A FAEP, juntamente com a CNA e outras 
federações, haviam fechado um acordo com 
a Monsanto pelo qual os produtores rurais 
poderiam deixar de pagar royalties pelo uso 
de semente de soja transgênica RR1 2013-
2014, cuja patente está sob-júdice. A FAEP 
considerou que os produtores rurais nada 
perderiam se aceitassem o acordo que deve 
ser firmado individualmente.

O acordo trazia uma minuta destinada 
aos acordos individuais com produtores em 
que estes renunciavam qualquer questiona-
mento judicial em relação à validade da pa-
tente da RR1. A Monsanto, contudo, ao invés 
de utilizar a minuta acordada, conforme as 
tratativas, optou por outro texto no qual, 
além da renúncia a qualquer ação judicial 
em relação à RR1, o produtor rural aceitava 
as condições que a empresa queria impor a 
uma nova semente transgênica, a ser lança-
da brevemente. Em resumo, a FAEP informou 
à Monsanto que o acordo individual não de-
veria conter os termos de licenciamento da 
RR2.

 “Ao lançar mão desta manobra, a Mon-
santo desonrou o acordo feito com as fede-
rações de agricultura para tentar fazer com 
que produtores convalidassem previamente 
as condições que a empresa desejava para 

FAEP REAGE E A
MONSANTO RECUA
Após muita discussão, 
a multinacional aceitou 
defesa do produtor feita 
pela FAEP no uso da 
tecnologia RR1, que está 
sob-júdice

considerou e divulgou que este comporta-
mento da empresa não era correto. Em se-
guida a Confederação Nacional da Agricultu-
ra - CNA também emitiu nota nesse sentido.

Diante desse posicionamento da enti-
dade paranaense que foi acompanhada por 
outras federações e a CNA, a Monsanto pro-
pôs refazer os termos do acordo inicial. Isso 
ocorreu na sede da CNA com a presença 
dos presidentes Ágide Meneguette (FAEP), 
Eduardo Riedel (Famasul), Carlos Rivaci Spe-
rotto (Farsul), José Mario Schreiner (FAEG) e 
representantes da Confederação.

O Termo, em seu artigo 5º, que trata da 
questão especifica da RR2, estipula: Este do-
cumento não constitui licença de uso para 
outras tecnologias em soja que venham a 
ser disponibilizadas pela Monsanto. Em a 
Monsanto lançando comercialmente no Bra-
sil soja contendo outras tecnologias, e na 
hipótese do Produtor optar pela utilização 
dessa soja, o Produtor concorda que será 
necessária assinatura prévia de um Acordo 
com a Monsanto para licenciamento de uso 
das referidas tecnologias".

Esclarecimentos aos produtores

Meneguette, da FAEP: "Monsanto 
desonrou o acordo feito com as 
federações"

nova semente transgênica”, disse o presi-
dente da FAEP, Ágide Meneguette. A FAEP 
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Nota oficial
da Monsanto

A Monsanto trabalhou com diversas li-
deranças do setor rural do Brasil para estabe-
lecer um caminho no que diz respeito à soja 
RR1 no país. Em consequência, a empresa 
adiará a cobrança de royalties da soja RR1 no 
Brasil até que haja decisão final da Justiça.

A companhia  pretende continuar do-
cumentando e mantendo as informações 
comerciais relativas àqueles que usam a soja 
RR1 durante este período de adiamento da 
cobrança. 

No Brasil, a soja RR1 é protegida por 
vários direitos de propriedade intelectual, 
inclusive patentes. De acordo com a legis-
lação brasileira, a Monsanto busca corrigir 
o prazo de uma de suas patentes brasileiras 
para essa tecnologia até 2014. Esse assunto 
ainda está pendente de decisão judicial e a 
Monsanto recorreu da recente decisão do 
Superior Tribunal de Justiça. Após manifes-
tação final do STJ, a decisão definitiva ficará 
a cargo do Supremo Tribunal Federal.

Os agricultores que preferirem uma so-
lução imediata e definitiva podem fazê-lo 
por meio de uma versão simplificada do ter-
mo de quitação geral. Os agricultores que 
assinaram a primeira versão desse termo 
poderão mantê-la, encerrá-la ou substituí-la 
pelo novo documento que está disponível no 
site www.monsanto.com.br 

 A Monsanto e as lideranças rurais 
reconhecem que a biotecnologia tem um 
importante papel na agricultura brasileira 
ao proporcionar maior eficiência no cam-
po e aumento de produtividade. Também 
reconhecem que a propriedade intelectual 
e o pagamento das tecnologias a cada uso 
viabilizam a inovação. A Monsanto continua 
aberta ao diálogo com os agricultores e seus 
representantes de forma a pavimentar o ca-
minho para novas tecnologias na agricultura 
brasileira.

Em português claro, ao abordar o lança-
mento comercial de soja “com outras tecno-
logias”  trata-se da chamada Intacta (RR2) 
que ainda depende da aprovação dos chine-
ses - principais importadores de soja, para 
vir a ser comercializada no Brasil.

ADIAMENTO DA COBRANçA
No dia 21 de fevereiro, o ministro Ricar-

do Villas Boas Cueva, do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ), negou o recurso especial da 
Monsanto, que pretendia ampliar a vigência 
da patente da soja RR1. O ministro enten-
deu, seguindo jurisprudência da Segunda 
Seção do STJ, que a patente vigorou até 31 
de agosto de 2010. Ou seja a questão da 
validade da patente continuará sendo discu-
tida na justiça.

Fonte: Faep

Enquanto estiver sob-júdice, agricultores não pagarão royalties da RRI

Sempre atento às necessidades do 
produtor rural e pronto a defender os 
interesses dos mesmos, o Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel tomou as 
medidas necessárias em relação ao 
caso da Monsanto.

Diante das inúmeras reclamações 
dos produtores, que buscavam na enti-

dade, orientações sobre como agir em 
relação ao termo da Monsanto, o Sin-
dicato cobrou junto a Faep soluções 
para o problema. Assim, os produtores 
rurais foram devidamente orientados 
e tiveram um respaldo do Sindicato, o 
que proporcionou mais segurança aos 
associados.

Sindicato se mobiliza em prol 
dos produtores da região
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Mais de 200 mil pessoas visitaram o 25º 
Show Rural Coopavel. O evento foi realizado 
de 4 a 8 de fevereiro de 2013. Mais de 1,5 
bilhão em negócios foi movimentado durante 
a feira, considerando os que serão concre-
tizados a partir do evento. O aumento de 
negócios efetivados foi de 35% a mais que 
em 2012.

“Estamos muito felizes, atingimos todas 
as nossas expectativas com o evento. Além 
de termos um público fantástico, a partici-

Feira movimentou mais 
de R$ 1 bi em negócios e 
atraiu os olhos do Brasil 
para Cascavel

EVENTO SUPEROU
AS ExPECTATIVAS

SHOW RURAL

pação foi muito ativa dos visitantes. Para 
nós é gratificante que todo o conhecimento 

adquirido pelo produtor durante a feira, seja 
colocado em prática na propriedade durante 

SHARK. A CONCESSIONÁRIA QUE MAIS ENTENDE DE VALTRA.
Com mais de 51 anos de forte atuação na agricultura brasileira, a Shark é a maior rede 
de concessionária autorizada Valtra do mundo, além de ser líder mundial Valtra na comercialização 
de máquinas agrícolas, implementos e peças. A Shark oferece a seus clientes o mais completo 
e confiável suporte na venda de equipamentos, assistência técnica e prestação de serviços.

www.valtra.com.br | 0800 192 211

Filiais no Paraná: Assis Chateaubriand (44) 3528.6110 - Cascavel (45) 2101.3777 - Guarapuava (42) 3624.1415 - Pato Branco (46) 2101.3299 - São Miguel do Iguaçu (45) 3565.2026
Filiais em Santa Catarina: São Miguel do Oeste (49) 3631.1200 - Xanxerê (49) 3433.0101

@valtrabrasilvaltraglobal valtravideos Shark

va_0005_13_Anúncio_17.5x13.5_AF.indd   1 17/01/13   15:32

Dilma Roussef foi recepcionada pelo governador Beto Richa e organizadores do evento
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SHOW RURAL

EXPOSITORES - Os grandes res-
ponsáveis pelo sucesso da feira foram os 
expositores, que trouxeram amostras de 
tecnologia e inovação para o evento. Agri-
cultores vindos de todo os Estados do Bra-
sil tiveram à sua disposição 340 empresas 
expositoras, que levaram para a feira as 
últimas tecnologias dos mais diversos se-
tores da agricutura brasileira. 

A Planticenter apresentou a nova linha de plantadeiras G4

A Carmetal entregou equipamentos à Condor Agronegócios A Agrodomus esteve presente com belíssimo estande A Brizza Mitsubishi mostrou a tecnologia dos seus veículos 4x4

Itaipu Binacional mostrou exemplos de energias renováveis A Dekalb apresentou suas novas variedades de sementes

Estande da AgroceresEstande da DuPontEstande da Syngenta

Estande da Bayer mostrou produtos da multinacional Estande da Nidera Estande da Agroeste

Estande da Case AgricultureMetropolitana Tratores no estande da New Holland

o resto do ano”, ressalta o engenheiro agrô-
nomo e coordenador geral do Show Rural 
Coopavel, Rogério Rizzardi.

A feira recebeu pela primeira vez a visita 
de um presidente da República. A presiden-
te Dilma Rousseff  conheceu o Show Rural 
no dia 4 de fevereiro no período da manhã, 
acompanhada do governador Beto Richa, 
da ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffman, do 
diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Sa-

mek, e do ministro da Agricultura e Pecuá-
ria, Mendes Ribeiro Filho. Durante a visita, a 
presidente Dilma anunciou investimentos no 
setor agropecuário, reconheceu a importân-
cia do agronegócio para o país e realizou a 
entrega de 29 retroescavadeiras para cida-
des do oeste e do sudoeste do Estado. O in-
vestimento foi de R$ 4,1 milhões, recebidos 
do Ministério do Desenvolvimento Agrário.

“A presidente pode perceber o que é 

o Brasil em termos de tecnologia agrope-
cuária. Ela viu como o agronegócio está se 
estruturando e se organizando dentro da 
porteira. Cascavel ganhou muito com essa 
visita da Dilma Rousseff. Ela se encantou e 
gostou do evento e promete estar ano que 
vem na feira”, lembra Rizzardi.

A próxima edição do Show Rural já tem 
data agendada. Será de 3 a 7 de fevereiro 
de 2014. 
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Caravanas das mais di-
versas cidades do Estado do 
Paraná estiveram presentes 
durante todos os dias do Show 
Rural. No total foram 183 gru-
pos, organizados pelos sindi-
catos rurais dos municípios e 
pelo sistema Faep. Mais de 
8 mil pessoas passaram pelo 
estande. Os produtores rurais 
juntamente com seus familia-
res, foram recepcionados por 
uma equipe do sistema Faep 
e Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, onde receberam in-
formações a respeito da feira 
e dos cursos do Senar-PR.

A novidade no estande 
foi a “Vitrine da Carne”. Os 
visitantes puderam conferir 
orientações do especialista 
Marcelo Bolinha, sobre cortes 
de carne ovina, suína e bovina. 
As palestras atraíram grande 
público. 

Mais de 8 
mil pessoas 
visitaram o 
estande da 
Faep/Senar

O calendário de grandes eventos do agronegócio nacional 
tem no primeiro semestre suas grandes feiras, que é aberto em 
grande estilo com o Show Rural. Em seguida, nos dias 29 de abril 
a 3 de maio, acontece o Agrishow, em Ribeirão Preto, no interior 
de São Paulo. A feira, que está na 20ª edição é a maior oportu-
nidade para o setor realizar negócios, divulgar seus produtos e 
serviços para um público altamente qualificado de mais de 152 
mil visitantes durante os seus 5 dias.

Os expositores são divididos nos setores de agricultura de 
precisão, armazenagem, automóveis, aviação, caminhões, cons-
trução, EPI, ferramentas, pecuária, plots, pneus, softwares, im-
plementos agrícolas, irrigação, máquinas e ônibus.

SINDIRURAL NO AGRISHOW
A equipe da revista SindiRural estará presente no evento 

para trazer aos seus leitores as novidades apresentadas na fei-
ra. Para o presidente do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, 
Paulo Orso, "a cobertura do evento pela revista é fundamental 
para que o agricultor da nossa região fique bem informado sobre 
novas tecnologias, uma vez que as grandes empresas nacionais 
e multinacionais reservam para o Agrishow seus grandes lan-
çamentos". Este ano, a Agrishow deve bater recorde de público 
e comercialização. Serão 790 expositores nacionais e interna-
cionais numa área de 440 mil metros quadrados, 10% maior 
do que no ano passado, onde são esperados cerca de 152 mil 
visitantes. Em 2012, a Agrishow movimentou R$ 2,15 bilhões.

Agrishow: feira acontece de 29 de abril a 3 de maio
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PROMOÇÃO

30% de desconto na mão
de obra e garantia estendida

na aplicação de peças

PROMOÇÃO VÁLIDA PARA O MÊS DE JUNHO/2013

METROPOLITANA TRATORES
Concessionária New Holland

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

www.metropolitanatratores.com.br
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SICOOB: CRéDITO
PARA O PRODUTOR
Um dos principais 
financiadores do 
agronegócio regional, 
o Sicoob mostrou no 
Show Rural suas linhas 
de crédito que atendem 
do pequeno ao grande 
produtor rural

SHOW RURAL

Atividade econônomica que sustenta 
o país, a agricultura depende cada vez 
mais de financiamentos para crescer. Com 
o surgimento no Brasil das cooperativas 
de crédito como o Sicoob, uma nova pers-
pectiva se abriu para o produtor rural, 
que antes dependia apenas dos grandes 
bancos para ter acesso a crédito. “Ofe-
recemos acesso às linhas de crédito com 
preços baixos, o associado do Sicoob é 
dono e por isso par ticipa do rateio das 
sobras, possui uma conta corrente com 
as menores tarifas do mercado e tem uma 
ampla rede de atendimento”, ressalta o 
presidente da Cooperativa, Guido Bresolin 
Júnior.

Comitivas de várias cidades visitaram 
o estande do Sicoob no Show Rural e pu-
deram encontrar as inúmeras vantagens 
que a Cooperativa dispõe. Além da visita do 
diretor presidente do BANCOOB (Banco Co-
operativo do Brasil), Marco Aurélio Borges 
de Almada. O mesmo, ministrou a palestra 

SHOW RURAL

O Sicoob opera com todas as linhas de 
crédito do BNDES, ou seja, linha do PRO-
NAF MAIS ALIMENTOS para o pequeno 
produtor, que possui juros de 2% a.a. e até 

Confira as linhas 
de crédito que o 
Sicoob oferece

tos. “Temos também o MODERFROTA, 
que é uma linha de crédito específica 
para financiamento de máquinas como 
colheitadeiras e tratores, pulverizadores, 
plantadeiras e semeadoras. Além do PSI, 
utilizados para financiar equipamentos no-
vos. As taxas variam de 3% a.a. até TJLP 
+ 4,3% a.a. e o prazo de até 180 meses de 
acordo com a linha escolhida”, acrescenta 
o presidente.

120 meses para pagar e financia projetos e 
equipamentos até R$ 130 mil. Para médios 
e grandes produtores é oferecida a linha 
ABC, que pode ser utilizado para finan-
ciamento de florestas comerciais, recupe-
ração de áreas de pastagem e Projetos de 
Integração Lavoura-Pecuária. O BNDES

AUTOMÁTICO pode ser utilizado 
para financiamento de projetos de infraes-
trutura e também máquinas e equipamen-

Almada ministrou a palestra “Os rumos 
do cooperativismo e o Agronegócio” 
durante o Show rural

“Os rumos do cooperativismo e o Agrone-
gócio”. “Para a feira, levamos uma equipe 
de alto nível com a prerrogativa de atender 
a todos os associados, temos disponíveis 
toda a linha de financiamento do BNDES e 
desta forma podemos atender desde o pe-
queno até o grande produtor rural. Além 
disso, o Sicoob trabalhou em conjunto com 
as grandes empresas do setor para ofere-
cer um atendimento ágil e diferenciado”, 
destaca o presidente Bresolin Júnior. 

De acordo com o presidente, os núme-
ros de 2012 foram superados e o princi-
pal resultado foi transformar o Sicoob em 
um dos principais agentes financiadores 
de crédito rural na região. “Solidificamos 



Abril/Maio 2013 19

O que é o Sicoob? O Sicoob é uma instituição financeira que trabalha com os 
mesmos produtos e serviços que os bancos oferecem. A diferença é que no Sicoob 
o custo desses produtos e serviços, como conta corrente, empréstimos, cartões de 
crédito e seguro, entre outros, é muito menor para você.

Por que o custo dos produtos e serviços no Sicoob é muito menor para mim? 
O custo dos produtos e serviços no Sicoob é menor para você porque o Sicoob é uma 
Cooperativa, e não uma instituição financeira convencional. O lucro não é o objetivo 
principal das Cooperativas. Nas Cooperativas, os resultados obtidos são divididos entre 
todos os associados. 

O Sicoob tem os mesmos produtos e serviços dos bancos? O Sicoob trabalha 
com os mesmos produtos e serviços que os bancos oferecem aos seus clientes, e 
busca continuamente formas de baratear e de aprimorar as soluções financeiras de 
que os sócios necessitam. 

Quem pode ser associado ao Sicoob? Pessoas que atuam em todos os segmentos 
da economia, empresas e produtores rurais podem ser associadas ao Sicoob.

O que é ser associado e qual a diferença de ser cliente de banco? Ser asso-
ciado significa ser um dos donos da instituição. Você adquire o direito de votar e de 
participar da administração da empresa cooperativa.  A condição de associado tam-
bém dá a você muito mais facilidade de acesso ao crédito e aos diversos produtos e 
serviços bancários.

Como se associar ao Sicoob? É simples e rápido se tornar sócio de uma das insti-
tuições financeiras que mais crescem no País. Você vai a uma de nossas agências e 
apresenta seus documentos pessoais (ou da empresa) e comprovante de residência e 
de renda. Pronto: já sai com o número da conta e com todas as soluções financeiras de 
que precisa.

JUNHO/JULHO DE 2012www.sindicatorural.com

PRODUTOS OFERECIDOS

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

Bresolin: "Superamos números de 2012"

Saiba mais sobre o Sicoob

nossa marca no agronegócio e nos torna-
mos mais uma opção barata ao homem do 
campo. Além disso, recebemos mais de 100 
propostas que ultrapassaram os R$ 20 mi-
lhões”, comemora.
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SHOW RURAL

Quem resiste aquele aroma inigualável 
de uma carne assada? Melhor ainda quando 
se pode saborear carne de qualidade, ma-
cia e com excelente textura. Mas para isso, 
é necessário saber escolher a carne ideal, 
conhecer técnicas de cortes e preparar cor-
retamente. 

Essas e outras dicas sobre as boas 
práticas de cortes de carne bovina, suína e 
ovina foram ministradas na “Vitrine da Car-
ne” pelo especialista em cortes, consultor de 
frigoríficos e açougues e projetos de gestão, 
Marcelo Bolinha. As palestras foram realiza-
das pela primeira vez durante o Show Rural, 
no estande do sistema Faep. A novidade foi 
organizada pelo sistema Faep, Senar-PR e 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel.

Numa estrutura de vidro refrigerada, si-
mulando uma casa de carnes, o instrutor se 
comunicava ao vivo com o público e realiza-
va diferentes demonstrações de processos 
de cortes, com o objetivo de se aproveitar 
ao máximo da carne, evitando desperdícios. 
“Há um bom tempo o cordeiro era conside-
rado um animal de descarte e era cortado 
da maneira mais grotesca que existia. Ele 
era cortado em apenas quatro partes, sen-
do que não agregava valor algum. Na “Vitri-
ne da Carne” mostrei como é possível fazer 
56 cortes diferentes de cordeiro. Assim a 

QUANDO O CORTE
VALORIzA A CARNE
Oficina mostrou como 
agregar valor à carne 
através de um bom corte

carne fica mais fácil de ser preparada, pois 
está em cortes pequenos, com isso facilita-
mos as refeições das famílias, que hoje estão 
menores”, ressalta o especialista em cortes 
Bolinha. 

De acordo com ele, cerca de 100 cortes 
podem ser feitos na carne bovina e suína. 
“O suíno deve obedecer a um tamanho na 
produção, pois não pode ser um animal 
pesado e ter excesso de gordura. A partir 
daí, elevamos o suíno a cortes especiais e a 
carne nobre. Falar da carne bovina foi como 
se estivéssemos em um passeio ou numa 
brincadeira, tendo em vista que é uma carne 
mais comum ao público. Explicamos como 
desossar, separar a gordura e preparar um 
bom churrasco”, explica o instrutor.

PROGRAMA INTEGRAçãO
A “Vitrine da Carne” faz parte do Pro-

Foram quatro palestras diárias du-
rante a semana do Show Rural, sempre 
com grande número de participantes. 
“As pessoas gostam de ver e ouvir sobre 
cortes de carne, há um interesse notório 
em cada palestra”, comemora o instru-
tor. “A carne de cordeiro é apreciada 
pelos principais chefes de cozinha e 
se torna uma ótima alternativa para as 
donas de casa, sendo fácil de preparar. 
Essa palestra só veio a acrescentar, pois 
aprendemos como melhor aproveitar as 

carnes. De uma carcaça de cordeiro que 
pesa 16 kg pode-se tirar até 56 cortes 
diferentes, isso é muito interessante”, 
observa o criador de cordeiro, Ivo Arnt 
Filho. Para o agricultor Luis Zequin, a 
oficina agregou muito conhecimento. 
“Não sabia que poderia realizar tantos 
cortes, gostei da questão da desossa e 
das dicas na escolha da carne”, lembra o 
agricultor. “Agora é só colocar no espeto 
o que aprendi nessa oficina”, diz o agro-
pecuarista Laerson Weirich.

grama de integração lavoura, pecuária 
e floresta. O projeto é desenvolvido pelo 
Sistema Faep, Senar-PR, sindicatos rurais 
e pelo sistema da agricultura do Estado, 
que envolve a Secretaria (Seab) e seus 
órgãos como Emater e Iapar, além de en-
tidades do setor.  “A “Vitrine da Carne” é 
um processo que começa lá no campo com 
os programas de agricultura de precisão, 
integração, lavoura pecuária e pastagem, 
para que se chegue ao processo final que 
é a demonstração de uma carne de qua-
lidade. Empresas, entidades e produtores 
rurais demonstraram grande interesse nas 
orientações sobre os cortes. Foi um su-
cesso, valeu a pena, principalmente para 
aquelas pessoas que atuam nessa ativida-
de”, comemora o supervisor do Senar-PR, 
Francisco Pelição de Oliveira.

Público aprovou a novidade

Grande público participou da oficina do instrutor Marcelo Bolinha que ensinou como realizar cortes bovinos, suínos e ovinos
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Rua Hortência, 112 | Sala 01 e 02 | Corbélia - PR | (45) 3242-2210

www.preciza.com.br

EMPRESA PIONEIRA COM
10 ANOS DE EXPERIÊNCIA EM TODO

CICLO DA AGRICULTURA DE PRECISÃO!
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Alceu Magrin - Cascavel/PR

   Iniciamos o trabalho de Agricultura de Precisão há 2 anos e já 
estamos colhendo os resultados desejados. Estou satisfeito e 

recomendo a Preciza.

• Determinação dos pontos
de coleta de solo  por imagens

de satélite e fotogra�a aéreas
de alta resolução

• Recomendações
diferenciadas
com base no equilíbrio 
dos nutrientes no solo

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

INTEGRAçãO TRAz
SUSTENTABILIDADE
Integração Lavoura, 
Pecuária e Floresta traz 
aumento na produtividade 
animal e beneficia a 
produtividade de grãos

Integrar diversas atividades que gerem 
renda para o produtor rural em uma única 
propriedade, foi o objetivo do programa Inte-
gração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF), 
promovido pelo Iapar em parceria com a Co-
opavel, durante o Show Rural. Há dois anos, 
no local, há uma unidade permanente para 
pesquisa envolvendo experimentos com pas-
tagens, culturas de verão e inverno, espécies 
florestais e gado de corte.   

“Essa unidade é permanente porque o 
gado fica direto aqui, ao longo dos anos. O 
lote chega em abril e vai sair em abril do 
outro ano. Há novilhas aqui com oito meses 

Esse sistema é uma nova alterna-
tiva de renda para o produtor, sendo 
importante que o mesmo adquira com 
esse programa ILPF, a segurança ali-
mentar do rebanho. “Dificilmente ele 
terá problemas em épocas de estia-
gem, porque há alternativas. Na área 
que planta soja pode fazer silagem de 
aveia, também colher a aveia e ofere-
cer no coxo aos animais, onde se tem 
uma excelente qualidade. Dessa ma-
neira, o produtor não corre o risco de 
instabilidade econômica, sendo o ILPF 

uma garantia de produção”, ressalta o 
pesquisador do Iapar.

A tecnologia utilizada tem o ani-
mal como indicador da qualidade de 
pastagem e beneficia tanto produtores 
de leite quanto de gado de corte. “Essa 
tecnologia serve para produtor de leite 
porque as forrageiras são as mesmas, 
o sistema de produção de alimento é 
o mesmo utilizado para gado de cor-
te. O que não podemos é depender 
na nossa agricultura apenas de soja e 
milho safrinha”, aconselha Elir.

Segurança econômica para o produtor

e as mesmas permanecem praticamente um 
ano. São 2,5 hectares, sendo 1,5 plantado 
soja no verão e no inverno é plantada aveia, 
azevém, leguminosas, triticale forrageiro, 
centeio, fixadora de nitrogênio como ervilha-

ca e ervilha forrageira. O gado fica no inver-
no onde se planta soja no verão. Temos aqui 
também várias espécies de eucaliptos, que 
podem ser utilizados para madeira, lenha 
e principalmente para sombreamento dos 

O pesquisador do Iapar Elir de Oliveira ministrou palestras para os agricultores durante o Show Rural

SHOW RURAL
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PRODUTOS OFERECIDOS

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

animais”, explica o pesquisador do Iapar e 
responsável pela área, Elir de Oliveira.

De acordo com o pesquisador, na área 
de pastagem perene que dá quase 1 hec-
tare, estão a Tifton 85 e o capim Pioneiro, 
que é a base da produção de pastagem de 
verão. “No inverno nós realizamos a so-
bressemeadura de aveia com leguminosa 
(em cima da Tifton e do capim Pioneiro), 
pois em dias chuvosos os animais podem 
permanecer em pasto perene, para não 
compactar a área que será semeada soja 
no verão”, observa.

Nesse sistema, é importante ter animais 
com grande potencial de ganho de peso e 

alta precocidade, a raça utilizada pelo Iapar 
nessa pesquisa, é a Purunã. “É uma raça de-
senvolvida pelo Iapar após 30 anos, e está 
sendo registrada agora no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como 
raça definitiva. Ele faz parte da nossa avalia-
ção como animal indicativo da qualidade da 
pastagem. Ela agrega todas as qualidades 
positivas de quatro raças em uma só”, orgu-
lha-se Oliveira.

RESULTADO SATISFATóRIO
“Essa unidade, obteve um ganho de 

quase um quilo por animal dia (médio diário) 
e suporta 6 UA. Uma UA (Unidade Animal) 
corresponde a um animal de 450 kg. Nos 

materiais de inverno a lotação é 6 UA por 
hectare. A média no Paraná é 1,4 UA por 
hectare, nas pastagens de verão. Aqui nós 
trabalhamos com 12 UA por hectare, ou seja, 
quase 10 vezes mais a lotação.Com a soma 
de ganho de peso do verão e inverno, nós 
chegamos a produção de 101 arrobas de 
carne por hectare ao ano. Isso é uma produ-
ção fantástica”, enfatiza o pesquisador Elir. 

De acordo com ele, esse ano sobrou 
pasto. Cada animal recebe 1,5 kg de aveia 
triturada e mais pastagem adubada. “Nós 
adubamos com 250 kg de nitrogênio por 
hectare ao ano o pasto perene. As forragei-
ras de inverno, adubamos com 120 kg ao 
ano durante esse período. Com isso, há pro-
dução excelente de pastagem durante todo 
o ano. Esse é o grande segredo, é o que 
possibilita ter o grande sucesso na Integra-
ção Lavoura, Pecuária e Floresta”, destaca 
Oliveira.

Vale lembrar, o quanto a agricultura ga-
nha com tudo isso. As fezes e a urina do bo-
vino ciclam 90% dos nutrientes, nitrogênio, 
fósforo, enxofre, potássio, cálcio e magnésio. 
“O efeito positivo das fezes melhora a macro 
e a microbiologia do solo. Vários trabalhos 
científicos mostram que a produção de grãos 
pode aumentar de 10 a 24% quando o gado 
é pastejado na área em que foi plantada 
soja”, finaliza o pesquisador do Iapar, Elir de 
Oliveira.

O pesquisador do Iapar Elir de Oliveira ministrou palestras para os agricultores durante o Show Rural

Inverno: Aveia, azevém, triticale adubados com 120 kg de N/ha
Verão: Grama Tifton 85 e capim Pioneiro adubados com 250 de N/ha
Animal: Novilhas da raça Purunã

Produção Animal na Unidade de Integração
Lavoura e Pecuária – Show Rural

Período: Maio/2011 a Abril/2012

Produção acumulada
(12 meses) = 101@carcaça/ha/ano

PERÍODO

Inverno

Verão

6,3

12,3

0,910 kg

0,620 kg

899 kg

1.922 kg

2.821 kg

LOTAÇÃO GMD
(Ganho Médio Diário)

Ganho no
período
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AGROECOLOGIA

PR é DESTAQUE 
EM ORGâNICOS
Agricultura natural 
conquista cada vez mais 
consumidores. O sistema 
preserva saúde do 
produtor rural e contribui 
com a preservação do 
meio ambiente 

“Produzindo orgânicos cuido da minha 
saúde e do bem estar da minha família. Além 
de contribuir com a preservação ambiental, 
ofereço ao consumidor um produto natural, 
saudável e de qualidade”, orgulha-se Airton 
Arezi, produtor de alimentos orgânicos em 
Cascavel. São agricultores como ele que co-
locam o Paraná como um dos principais pro-
dutores de orgânicos no Brasil. As principais 
regiões produtoras são o litoral do Paraná, 
a região metropolitana de Curitiba e região 
de Francisco Beltrão, além dos municípios 

de Maringá, Toledo e Marechal Cândido 
Rondon. “Cerca de cinco mil produtores tra-
balham com orgânicos no Estado. Na safra 
2010/2011 a produção atingiu a marca de 
139.866 toneladas de produtos, destacan-
do-se hortaliças, frutas, soja, milho, feijão, 
erva mate, plantas medicinais e açúcar 
mascavo”, aponta o engenheiro agrônomo 
e coordenador estadual de Olericultura da 
Emater de Curitiba, Iniberto Hamerschmidt.

O produto orgânico é livre de qualquer 
contaminante químico como agrotóxicos, 
hormônios e adubos, não colocando em ris-
co a saúde do agricultor durante o cultivo e 
nem do consumidor final. E a busca por ali-
mentos naturais e saudáveis tem aumentado 
significativamente. “O consumo de orgânicos 
cresce na ordem de 30% a 50% ao ano e 
no momento a procura tem sido maior que a 
oferta. O Paraná precisa evoluir na produção 
animal orgânica e ampliar a produção de fru-
tas orgânicas”, ressalta Hamerschmidt.

O produtor Arezi optou pela produção 
de orgânicos pois, segundo ele, sua saúde e 

de toda a família estava sendo comprometi-
da com a utilização de químicos. “Estávamos 
intoxicados com os agrotóxicos que utili-
závamos em outros produtos. Há 17 anos 
trabalho com orgânicos e estou muito satis-
feito e feliz com minha saúde”, diz o produ-
tor. Arezi trabalha com mais de 40 tipos de 
produtos, dentre eles estão o feijão, milho, 
mandioca, alface, rúcula, almeirão, chicória, 
cenoura, beterraba, brócolis, couve flor, ra-
banete e repolho. Três vezes por semana os 
produtos são comercializados na feira livre 
em Cascavel, além de fornecer para a me-
renda escolar do município. “É um bom mer-
cado para quem realmente deseja trabalhar 
com o setor. Não é fácil, mas é compensador. 
Temos consumidores fiéis, um grupo espe-
cífico, mas que compram muito bem. Vale a 
pena”, comemora Arezi.

E as estimativas para o setor são ani-
madoras. “Nos últimos dez anos a produção 
de orgânicos cresceu cerca de 1.000%. A 
continuar neste ritmo, acreditamos que do-
braremos a produção atual nos próximos 

Procura por alimentos produzidos sem agrotóxicos aumenta de 30% a 50% ao ano e demanda é maior que oferta
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Os orgânicos também desperta-
ram a atenção dos visitantes durante o 
Show Rural, sendo um modelo de agri-
cultura sustentável. Trata-se de uma 
área agroecológica desenvolvida pelo 
Instituto Emater com a Biolabore (Co-
operativa de Trabalho e Assistência 
Técnica do Paraná), CAPA (Centro de 
Apoio ao Pequeno Agricultor), CPRA 
(Centro Paranaense de Referência em 
Agroecologia), Embrapa (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 
Iapar (Instituto Agronômico do Para-
ná) e Itaipu Binacional.

O sistema representou uma pro-
priedade eficiente e ecológica, e nela 
todas as opções de tecnologias e for-
mas de desenvolver a agroecologia. As 
plantações no local estavam isentas de 
adubos químicos ou qualquer tipo de 
agrotóxico. Uma alternativa rentável 
para o produtor rural e que garante o 
equilíbrio ambiental.

“Mostramos a fruticultura como 
uma alternativa para a propriedade. A 
partir daí temos a mandala, onde são 
integradas hortaliças e plantas medici-
nais. As hortaliças para comércio e as 
plantas medicinais com o enfoque tan-
to de repelência ou atração de insetos, 
maléficos ou benéficos, bem como a 
exploração comercial dessas hortaliças. 
Muitas delas já estão sendo uma alter-
nativa de renda para o produtor”, diz o 
técnico ambiental da Itaipu Binacional, 

Ronaldo Pavlak.
Grãos, estufa alternativa construída 

com bambu, cisterna para captação da 
água das chuvas e cultivares de milho, fei-
jão, soja e arroz também foram demons-
tradas no local. Tudo de maneira pura e 
natural, sem adição de químicos.

ORIENTAçãO é
FUNDAMENTAL

Os benefícios são inúmeros para o 
produtor que deseja trabalhar com o se-
tor. Desde melhoria de qualidade de vida, 
produto de qualidade, questão ambiental, 
até o aumento da biodiversidade local, pois 
trabalha o equilíbrio da propriedade em si. 
Mas é necessário que o produtor receba as 
devidas orientações. “O agricultor precisa 
de uma assistência técnica para auxiliá-lo 
com o sistema de agroecologia. Princi-
palmente no momento de transição. Pois 
é um momento que ele sai da agricultura 
convencional, o equilíbrio da propriedade 
é um complexo e nesse momento é onde 
o agricultor tem mais dificuldades. Após o 
equilíbrio da propriedade ele pode desen-
volver as técnicas e adaptar a realidade da 
sua propriedade. Por isso, ele deve buscar 
os parceiros mais próximos a sua cidade”, 
aconselha o técnico Ronaldo.

“Recebi toda a assistência técnica da 
Itaipu, além do auxílio para a comercializa-
ção da minha produção. Foi muito impor-
tante para meu negócio ter esse respaldo”, 
lembra a produtora de orgânicos, Adriana 
Stein, que trabalha há seis anos no setor. 

“Estávamos 
intoxicados com os 
agrotóxicos que 
utilizávamos em outros 
produtos. Há 17 anos 
trabalho com orgânicos 
e estou muito satisfeito 
e feliz com minha 
saúde”AIRTON AREZZI - PRODUTOR RURAL

cinco anos. A procura por alimentos orgâni-
cos tem sido cada vez mais intensa, por isso, 
este é um excelente negócio para o produ-
tor. Entretanto, para ter sucesso na ativida-
de o agricultor precisa se organizar através 
de Associações ou Cooperativas e planejar 
adequadamente a produção”, aconselha o 
engenheiro da Emater.

CUSTO
Ainda há resistência dos consumidores 

em relação ao preço final dos produtos or-
gânicos, que são de 30 a 50% mais caros 
que os convencionais. 

“No início, os custos de produção são 
cerca de 10 a 15% maiores que os conven-
cionais. Daí a necessidade do produtor orgâ-
nico ter que vender por um pouco mais que 
os convencionais. A recomendação é que o 
consumidor adquira estes produtos direta-
mente do produtor através das 70 feiras or-
gânicas que existem em diversos municípios 
do Estado do Paraná. Nelas os preços de 
alguns produtos, dependendo da época, são 
iguais aos convencionais”, observa o enge-
nheiro Iniberto.

Estande da Emater no Show Rural reservou área para agroecologia

Agroecologia despertou interesse 
de visitantes do Show Rural 



Abril/Maio 201326

CURSOS

“Os cursos do Senar nos auxiliam a de-
senvolver o trabalho de maneira correta na 
propriedade e assim alcançar sucesso com 
o negócio. Quem não se capacita, fica para 

SENAR QUALIFICA 
PRODUTOR RURAL
Em Cascavel foram mais 
de 100 cursos oferecidos 
pelo Senar e Sindicato 
Rural no ano de 2012

trás”, alerta a produtora rural e professora 
Marcia Martini Stum, que já realizou alguns 
cursos oferecidos pelo Senar e Sindicato Ru-
ral de Cascavel.

Durante o ano de 2012, aproximada-
mente 1.800 pessoas em Cascavel, parti-
ciparam dos diferentes cursos promovidos 
pelo Senar e Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel. As capacitações foram nas áreas 
de Turismo Rural, Equideocultura, Jardina-
gem e Floricultura, Olericultura Orgânica e 

Plantas Medicinais, Armazenista e Classifica-
ção de Grãos e Gestão de Pessoas. Além do 
Programa Jovem Agricultor Aprendiz (JAA), 
Transformação Artesanal de Alimentos, Me-
canização, Bovinocultura de Leite, Insemina-
ção Artificial, Administração Rural e Empre-
endedor Rural.

Seminários e palestras também foram 
ministrados durante o ano, sempre com o 
objetivo de qualificar cada vez mais o produ-
tor e trabalhador rural.

QUALIFICANDO MÃO DE OBRA - Derivados do leite, operador de trator e turismo rural foram alguns dos cursos ofereci-
dos pelo Senar em 2012. Qualificação de mão de obra para o meio rural é o principal objetivo da entidade. Cerca de 1.800 pessoas 
participaram dos cursos no último ano.
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“Tínhamos um sonho antigo de ter 
nossa propriedade e desenvolver uma ati-
vidade rentável. O Empreendedor Rural 
nos deu uma direção, um norte. A partir do 
curso, descobrimos como iniciar no setor 
leiteiro e tudo o que envolve esse negó-
cio”, diz o produtor rural e administrador 
Aldanir Stum. Ele e sua esposa, a produto-
ra rural Marcia Martini Stum, participaram 
do curso Empreendedor Rural. Os dois tra-
balham com o setor de grãos e nesse mo-
mento estão executando o projeto desen-
volvido durante o curso, irão trabalhar com 
o setor de leite. “Estamos terminando de 
montar a estrutura e daqui a alguns meses 
receberemos os animais e começaremos a 
produção”, conta a produtora Martini, que 
analisou o setor antes de iniciar o negócio.

“Encontrei alguns benefícios com a 
produção leiteira, como a facilidade de 
comercialização, pois não é necessário ir 
à cidade para vender o produto, fazendo 
parcerias, o produto é buscado na proprie-
dade. Analisamos também toda a parte de 
estrutura e alimentação dos animais, bem 
como se teríamos condições de ingressar 
na atividade. A partir daí, começamos a 

plantar milho e aveia para a silagem e a 
construir o barracão. Temos 50% da cons-
trução concluída”, orgulha-se Marcia. 

A capacitação do Senar foi funda-
mental para o conhecimento do negócio, 
bem como toda a área de gestão do em-
preendimento. “Com essa qualificação, 
entendemos a questão funcional, prática e 
comercial de uma propriedade, o que auxi-
lia muito na tomada de decisões”, ressalta 
o produtor Stum.“O curso ampliou minha 

visão de negócio. Busquei a capacitação do 
Senar, pois não sabia analisar a atividade 
em relação ao setor financeiro, custo, in-
vestimento e retorno. O trabalho braçal 
todo mundo sabe. Mas precisamos analisar 
outras coisas como a área administrativa e 
financeira”, aconselha a produtora Martini 
que já se prepara para realizar outro curso. 
“Agora vou fazer o curso “Gestão da Pro-
priedade”, pois se desejo permanecer no 
setor, a capacitação é essencial”, conclui.

Sonho torna-se realidade com o Empreendedor Rural
Aldanir e Márcia 
Stum: “Com 
qualificação, 
entendemos a 
questão funcional, 
prática e comercial 
de uma propriedade

Obras estão em ritmo acelerado e o empreendimento do casal Stum deve entrar em operação ainda em 2013
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INVASÕES

O cenário atual não tem sido de segu-
rança e tranquilidade para alguns produto-
res rurais do Paraná e Mato Grosso do Sul. 
A invasão de indígenas nas propriedades 
tem tirado a paz desses produtores. “Preci-
samos de tranquilidade no campo para que 
possamos produzir para o Brasil e para o 
mundo. Estamos vivendo um desmando, o 
que nos resta é confiar na justiça”, desabafa 
o produtor rural Osmar Bonamigo, de Casca-
vel, que tem sua terra invadida pelos índios 
em Iguatemi/MS, desde novembro de 2011.

“Estamos vivendo um momento de inse-

íNDIOS: INVASÕES
MOBILIzAM SETOR
Aumento de invasões 
indígenas às propriedades 
rurais levaram Faep 
e Famasul a entregar 
documento a presidente 
Dilma durante Show Rural 
solicitando a retirada de 
índios

gurança jurídica, porque há mais de 1300 
paraguaios invadindo áreas nas cidades de 
Terra Roxa e Guaíra. São pessoas que falam 
fluentemente Guarani e tem semelhança com 
as características dos índios, são paraguaios 

que se dizem índios. Em nossa região, não 
temos essas terras para serem demarcadas. 
A própria Funai está criando uma falsa ex-
pectativa e gerando um clima de terrorismo 
nos produtores rurais”, relata indignado o 

Presidenta Dilma recebeu manifesto das mãos dos representantes dos agricultores

Mais de 500 produtores rurais realizaram manifesto durante visita de Dilma ao Show Rural
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presidente da Comissão Fundiária da Faep, 
Tarcisio Barbosa de Souza.

MANIFESTO
Durante o Show Rural, líderes rurais do 

Paraná e Mato Grosso do Sul, se uniram e 
entregaram a presidente Dilma Rousseff, em 
sua visita à feira, um documento pedindo a 
retirada desses índios do Oeste do Paraná. 
Através dos Sindicatos Rurais, mais de 500 
pessoas se organizaram em protesto à in-

Riedel: "Agora, expectativa é de que se 
avance numa solução"

“Está uma situação séria e com-
plicada, que tem um crescente desde 
2008, quando a Funai publicou porta-
rias determinando formação de grupos 
de trabalho para demarcar áreas tra-
dicionalmente ocupadas. Estamos vi-
vendo um absurdo, na medida em que 
a Funai demarca uma área enorme, 
como foi a última de 40 mil hectares, 
de Iguatemi, pegando 14% do municí-
pio, declarando como indígena. A par-
tir daí os produtores tem que iniciar um 
processo de defesa que é caro, longo e 
desgastante para uma situação onde as 
propriedades são absolutamente lega-
lizadas, ou seja, tudo documentado”, 
enfatiza o presidente da área Fundiária, 
Tarcisio.

De acordo com o presidente do 
Sindicato Rural de Guaíra, Silvanir Ros-
set, não há como controlar a invasão 
dos indígenas. “Eles estão chegando 
nas propriedades, tomando posse das 
mesmas e tirando o sossego do pro-
dutor rural. Há áreas que temos que 
abandonar, pois eles ateiam fogo e 
destroem casas. A procuradoria os pro-
tege. Eles não têm medo, vêm, inva-
dem e alegam que só falam perante a 
justiça. Esse argumento nós não temos, 
pois precisamos pagar a justiça. Não há 
como tirá-los dali porque a lei protege, 

Polícia Militar não pode tirar, Polícia 
Federal só pode tirar com ordem ju-
dicial, e isso não acontece. Então eles 
não respeitam a lei, está virando uma 
baderna, uma insegurança muito gran-
de, desabafa Rosset.

Rosset: " Eles não respeitam a lei. 
Invadem, ateiam fogo e destroem as 
casas"

Conflito gera insegurança a 
produtores rurais do MS e PR

Impactos da 
demarcação podem 
chegar a R$ 5 bi

O grande impacto que as inva-
sões indígenas tem causado, princi-
palmente aquelas concentradas em 
Guaíra e Terra Roxa, que no total 
são 18 espaços invadidos, foi tema 
de discussão no dia 25 de março, 
na Unipar de Guaíra. O encontro 
reuniu produtores rurais, líderes po-
líticos, empresariais, sindicais e co-
merciantes das regiões Oeste, No-
roeste e Norte do Paraná e do Mato 
Grosso do Sul. 

Na ocasião, uma das avaliações 
feitas é que se os indígenas forem 
atendidos com os 100 mil hectares 
de terras, que em tese seriam rei-
vindicados somente no Oeste, o 
impacto econômico seria de R$ 5 
bilhões. Tendo como base o preço 
médio de R$ 50 mil por hectare.

vasão dos índios. As cidades representadas 
eram: Guaíra, Terra Roxa, Palotina, Cascavel, 
Toledo e produtores rurais do Cone Sul do 
Mato Grosso do Sul.

O manifesto foi assinado pelo presidente 
da Federação da Agricultura do Estado do 

Paraná, Ágide Meneguette e pelo presidente 
da Federação da Agricultura do Mato Grosso 
do Sul (Famasul), Eduardo Riedel. “A partir 
da entrega desse documento, o processo 
começa a ser discutido para que nossos pro-
dutores tenham certa tranquilidade. Essas 

Líderes ruralistas se reuniram no stand da Faep no Show Rural
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providências serão discutidas e levadas com 
mais informações para a reunião que vamos 
ter em Brasília com o ministério da Justiça 
e Casa Civil”, observa o presidente da Co-
missão Fundiária da Faep, Tarcisio de Souza.

Para o presidente da Famasul, a situa-
ção não pode continuar e a expectativa é que 
com os agentes políticos juntamente com a 
organização dos produtores rurais, através 
da Confederação Nacional da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) e federações, se 
avance numa solução. “Apresentamos a 
presidente Dilma, o documento explicando 
todo esse problema, tanto no Paraná quan-
to no MS. Pedimos a ela que aprofundasse 
o olhar para essa situação, porque é uma 
insegurança jurídica para o Brasil, o que 
estaria comprometendo seriamente o de-
senvolvimento do país. Ela se mostrou muito 
sensível à situação, ao tema como um todo, 
juntamente com ela, a senadora e presiden-
te da CNA, Kátia Abreu, que sempre esteve 
ciente do problema e tem lutado muito para 
contornar a situação”, argumenta.

“Eu não posso pagar a conta sozinho 
e entregar a terra. Adquiri com o suor do 
meu trabalho, licitamente, o Estado me ga-
rantiu, eu acredito no Estado. Tenho a posse 
da propriedade, sou produtor rural e pago 
meus impostos em dia. Espero que as de-
cisões da justiça sejam favoráveis ao orde-
namento jurídico. A questão da propriedade, 
a questão da consideração da produção e 
se caso ocorrer alguma negociação e queira 
expandir a área indígena, que seja feita com 
o estudo adequado e sério, ouvindo a classe 
rural”, enfatiza o produtor Bonamigo.

Excelentíssima Senhora
Dilma Rousseff
Presidenta da República Federativa do Brasil

E/m
Senhora Presidenta,

Cerca de 1.300 índios estão invadindo propriedades no oeste do Paraná, principal-
mente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, onde reivindicam a demarcação de áreas 
acima de 100 mil hectares. As terras reivindicadas já são ocupadas consolidadamente por 
produtores rurais desde o início do século passado, cuja cadeia dominial está rastreada em 
títulos expedidos pelo Governo Federal.

Esta invasão começou em agosto de 2012, com o fechamento da ponte Airton Sena, 
entre Guaira (PR) e Mundo Novo (MS) com índios vindos clandestinamente principal-
mente do Paraguai e de outros estados, sob o argumento da FUNAI de que são territórios 
históricos de ocupação indígena.

Estes índios, ao contrário do que afirma a FUNAI, já estão incorporados aos costumes 
da civilização, não sendo mais coletores e caçadores e estando fixados há gerações no 
vizinho país. Não têm, portanto, nenhuma ligação com o território reivindicado, que vem 
sendo utilizado na produção agrícola por produtores rurais.

A prova de que a reivindicação de demarcação de áreas indígenas não se sustenta é 
o levantamento realizado a partir do início da década de 1970 em toda a região visando a 
construção da hidrelétrica de Itaipu. Para fins de desapropriação para formação do reser-
vatório da usina, o levantamento foi rigoroso e não identificou áreas que hoje poderiam ser 
enquadradas no § 2º do artigo 231 da Constituição Federal como áreas “tradicionalmente 
ocupadas pelos índios”. Estas áreas são definidas no § 1 º do mencionado artigo: “São terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos 
ambientais necessários a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições”.

A vinda desses índios agora, com a solicitação descabida de demarcação de áreas com 
o apoio da FUNAI está gerando uma situação de confronto que pode ser explosiva. Produ-
tores rurais e suas famílias estão sendo ameaçados pelos invasores e, com a interveniência 
de funcionários do órgão federal, criou-se clima de insegurança jurídica e medo de violên-
cia. Verifica-se, ainda, que o citado deslocamento é igualmente fomentado por Organiza-
ções não Governamentais de interesses escusos ou não declarados.

Dessa forma, é inadmissível que as invasões de terras particulares estejam sendo utili-
zadas como estratégia ou instrumento de pressão para desencadear os estudos de identifi-
cação de eventuais terras indígenas. A invasão constitui ato revestido de ilicitude jurídica. É 
atividade à margem da lei, sem qualquer vinculação ao sistema jurídico, a conduta daqueles 
que visam, pelo emprego arbitrário da força e pela ocupação ilícita de imóveis rurais, a 
constranger, de modo autoritário, o Poder Público a promover demarcações arbitrárias.

Ademais, cabe denunciar que os cidadãos Paraguaios (pessoas humildes e pobres, que 
falam o tupi-guarani - língua nativa do Paraguai) estão sendo utilizados para se passarem 
por índios, atraídos pelas benesses do Governo Brasileiro, entre as quais o recebimento 
de cestas básicas. Alguns também estão sendo arregimentados para trabalharem para o 
narcotráfico e tráfico de armas.

Para evitar que a situação se agrave, pedimos a Vossa Excelência providências cabíveis 
para solucionar o problema, especialmente:

a) a retirada dos índios invasores e o afastamento da região dos funcionários da FUNAI 
que nitidamente tomaram partido e estão fomentando a ação dos indígenas;

b) destacamento da Polícia Federal para coibir que a entrada ilícita de índios para-
guaios e de outros estados, bem como para promover as investigações necessárias e cum-
prir os mandatos de reintegrações de posse;

c) converta as orientações da Suprema Corte (especialmente as salvaguardas institu-
cionais), exaradas no acórdão da Petição nº 3388/RR, em que se discutiu a demarcação 
da terra indígena Raposa Serra do Sol, em ato normativo da Advocacia-Geral da União 
(AGU) de obrigatória aplicação a toda administração pública, conforme § 1º do artigo 40 
da Lei Complementar nº 73/93.

d) o estabelecimento de uma nova política indigenista fundamentada no Estado De-
mocrático de Direito.

Respeitosamente,

Ágide Meneguette, presidente da Federação da
Agricultura do Estado do Paraná - FAEP

Eduardo Riedel, presidente da Famasul

Confira na íntegra o conteúdo do 
documento entregue à Dilma Roussef

Bonamigo: "Estamos vivendo um 
desmando. Só nos resta confiar na 
justiça"
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O cenário para o setor de máquinas agrí-
colas continua sendo positivo. Desde o ano 
passado, as vendas já haviam atingido nú-
meros recordes, em comparação com 2011, 
onde a alta foi de 6,2%. De acordo com a As-
sociação Nacional de Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), esse ano, somados 
os meses de janeiro e fevereiro, foram co-
mercializadas 11.607 máquinas no Brasil, 
sendo que em 2012, no mesmo período, o 
número de vendas foi de 9.310 máquinas. 
Ou seja, o aumento foi de 24,67%. 1.736 
colheitadeiras foram vendidas esse ano nos 
meses de janeiro e fevereiro e em igual pe-
ríodo ano passado, o número era de 1.138.

“Neste ano tivemos boa safra aliada a 
bons preços e também com taxas de juros 
para financiamentos muito mais atrativos, 
o que fez com que o mercado tivesse este 

Taxas de juros mais baixas 
e a alta dos grãos atraíram 
mais produtores a investir 
em equipamentos que 
fazem o diferencial na 
produtividade

crescimento, que deve continuar até julho”, 
diz o gerente da Shark Distribuidora, César 
Bonatto, representante da Valtra em Casca-
vel.  A Valtra conta com uma linha de tratores 
da Série BT HiSix. Produzidos no Brasil, os 

Maquinários como a colheitadeira 9690 ATR II da Massey Fergunson trazem avanços tecnológicos para o campo

TECNOLOGIA 
AUMENTA A 
PRODUçãO

produtos utilizam a mais elevada tecnologia 
disponível no mercado de máquinas agríco-
las. As máquinas apresentam novo design de 
carenagem, que aliado ao capô escamoteá-
vel, oferece maior facilidade das manuten-
ções periódicas, além de melhor ângulo de 
visão para o operador. Outra inovação, rela-
cionada ao conforto e facilidade, é a trans-
missão HiSix, inteligente e com powershift 
de 24 velocidades à frente e 24 velocidades 
para ré, que permite fazer programações 
para cada tipo de operação e, se necessário, 
realizar trocas de marcha de forma muito 
mais simples, sem o auxílio de embreagem e 

Duplo rotor, debulha excelente, sistema de limpeza de dupla 
ação, elevada potência e alta produtividade.

Sistema de rotores, sensor de umidade, rodagem dupla 
dianteira, eixo traseiro 4x4, piloto automático.

COLHEITADEIRA MASSEY FERGUNSON 9690 ATR II COLHEITADEIRA NEW HOLLAND CR9060
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Formighieri: "Economia na mão de 
obra e dois rotores tornam-se o grande 
diferencial da CR9060"

alavancas de câmbio.
“São tratores com alta tecnologia em-

barcada, a linha BT apresenta tratores 
de 150 a 215 cavalos, câmbio automático 
24x24 marchas com troca automática. Há 
opção de piloto, tem baixo consumo e bai-
xa manutenção. Ao adquirir essa máquina 
o agricultor trabalha menos e produz muito 
mais”, ressalta o gerente Bonatto.

A Planti Center lançou sua linha G-4 de 
plantadeiras durante o Show Rural. “Essas 
plantadeiras possuem uma série de mudan-
ças que aumentam a precisão do plantio, 
destacando-se principalmente o novo siste-
ma de distribuição de sementes TITANIUM, o 
qual é um sistema mecânico de alta precisão, 
além de fácil manuseio e praticidade na troca 
rápida de apenas discos e anéis. Outra novi-
dade disponível dessa linha é o novo sulca-
dor com ponteira móvel em aço temperado 
de alta resistência e maior durabilidade; 
nova regulagem graduada da roda limitado-
ra de profundidade; novo disco defasado do 
adubo 17/15”, como também desligamento 
elétrico de catracas”, explica o diretor de 
marketing da Planti Center, Vinícius Rosa. 

O produtor rural Maycon Salvatti, que 
dispõe da plantadeira Big Farm 15 linhas, 
da Planti Center, diz estar satisfeito com a 
aquisição. “Essa máquina é muito viável para 
minha área. Ela é articulada, pula curva de 
nível, corta bem a palha, além da economia 
que tenho com semente e adubo. Não há 
obstáculo para esse equipamento”, destaca 
o produtor. 

Pioneira em máquina de rotor, a New 
Holland possui em sua linha de colheitadei-
ras, a CR9060, uma das mais vendidas do 
Brasil e líder de mercado na categoria de 
rotor. “Essa máquina realiza uma debulha 
excelente, o que aumenta a produção e a 
qualidade da semente. Sendo que a qualida-
de da semente tem um preço diferenciado no 
mercado. Essa colheitadeira não exige muita 
mão de obra, além de possuir dois rotores, 
que é um diferencial”, aponta o vendedor da 
Metropolitana Tratores, José Werlag, repre-
sentante da New Holland em Cascavel. 

Vinicius: "Linha G4 traz uma série de mudanças para aumentar precisão no plantio

De acordo com o produtor rural e vice
-presidente do Sindicato Rural de Corbélia, 
Ademar Formighieri, que é cliente da New 
Holland desde 1972, a aquisição da colheita-
deira CR9060, contribuiu com algumas áreas 
da propriedade. “Há alguns locais que não 
possuem áreas planas, e como essa colhei-
tadeira tem dois rotores, o desempenho dela 
é melhor nesses pontos. A colheita de milho 
que essa máquina faz é fantástica, pois con-

Baixo nível de ruídos, alta capacidade de sistema hidráulico, 
conforto, transmissão PowerShift com 5 modos de operação

TRATOR VALTRA BT 190

Grande autonomia. Possui motor MWM de 4 cilindros turbo 
After Cooler com 155 CV e transmissão 4x4 nas 4 rodas

PULVERIZADOR STARA GLADIADOR 2300

Aumenta a precisão do plantio, fácil manuseio, praticidade 
na troca de discos e anéis

PLANTADEIRA PLANTICENTER G4

segue superar a colheita de oito máquinas 
de outra linha, além dela ser muito econô-
mica. Desempenho excelente, não quebra os 
grãos e com certeza muito superior a outros 
equipamentos”, ressalta Formighieri.

Uma das representantes tecnológicas 
da Massey Fergunson é a colheitadeira axial 
9060 ATR II.  Com sistema de rotores, tem 
cabine com alta tecnologia embarcada, com 
possibilidade de monitoramento do desem-
penho da colheitadeira, pressão, nível e tem-
peratura dos líquidos hidráulicos e motor, 
controle de rotações, ajustes automáticos do 
rotor e côncavos, indicadores da plataforma, 
horímetro, área, distância, velocidade de 
deslocamento e umidade dos grãos.

O destaque da Stara é o  pulverizador 
autopropelido Gladiador 2300. O grande di-
ferencial do equipamento é a possibilidade 
de pulverizar até 450 hectares/dia com óti-
mo desempenho nos mais variados tipos de 
terrenos e relevos mantendo a estabilidade 
de aplicação. Possui ainda sistema de sus-
pensão pneumática ativa, que possibilita que 
o sistema de suspensão fique permanen-
temente calibrado, garantindo assim maior 
aderência e absorção dos impactos em rela-
ção ao solo. A tecnologia no Gladiador 2300 
fica por conta do Topper 4500, o mais com-
pleto controlador de vazão do mercado, que 
possui ainda DGPS, desligamento automático 
de seções e piloto automático.
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A MF 32 SR é a nova máquina a integrar 
a família de colheitadeiras híbridas da Mas-
sey Ferguson. Disponível para grãos e para 
a cultura do arroz, a máquina possui uma 
maior capacidade de colheita em função do 
seu sistema híbrido de trilha e separação. “O 
modelo é baseado na tradicional e consa-
grada MF 32 agregando a agricultura uma 
nova maneira de se colher, onde pelo uso de 
seus dois separadores (S) rotativo (R), os 
quais dão nome à máquina e proporcionam 
um diferencial na produtividade da mesma. 

MF 32SR é 
GARANTIA DE 
RENDIMENTO
Com sistema de separação 
centrífuga por rotores, a 
SR32 oferece ao produtor 
uma colheita rápida, 
eficiente e com maior 
rentabilidade

Possuem sistema tangencial de trilha e sepa-
ração por rotores (sistema Hibrido), carac-
terísticas estas que proporcionam uma maior 
capacidade de colheita”, ressalta Adevandro 
de Lima, responsável pela difusão de tecno-
logia e suporte técnico da Camagril, conces-
sionária Massey Ferguson que possui matriz 
em Cascavel e filiais em mais 11 cidades do 
Paraná e uma em Assis (SP).

“A classificação de semente e o sistema 
de corte da colheitadeira MF 32 SR é mui-
to eficiente, tendo um resultado excelente. 
Além da rapidez, é uma máquina econômica, 
leve e com um sistema de plataforma muito 
bom. O rotor é um diferencial, valeu a pena 
o investimento”, comemora o produtor rural 
Nadir Ceolato, que é cliente Massey desde 
1989.

De acordo com o gerente de vendas da 
Camagril de Toledo, Ivan Schneider, o sis-
tema híbrido separa os grãos da palha por 
ação centrífuga de dois rotores e permite 
a máquina trabalhar em velocidades mais 

Schneider: "Mais agilidade, menos perdas e mais rentabilidade"

“A MF SR32 
tem mais potencial 
e rendimento na 
colheita”NELSON KLEIN - PRODUTOR RURAL

Lima: "Características proporcionam 
maior capacidade de colheita"

altas, “o que origina uma colheita mais ágil 
com menos perdas e maior rentabilidade, 
sendo que essas características fazem da 
colheitadeira híbrida um sucesso nas lavou-
ras”, observa.

CONHEçA A MáQUINA
A 32 SR está disponível nas versões 4x2 

e 4x4, com rodagem dianteira simples ou 
dupla, podendo vir equipada de fábrica com 
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o sistema de agricultura de precisão Fields-
tar II, permitindo se fazer todo mapeamento 
da produtividade da lavoura, bem como a 
coleta de mais de 25 dados, tais como per-
centual de umidade, rotações de todos eixos 
e deslocamento da máquina. “Na capacidade 
de colheita o sistema de separação centrífu-
ga apresenta uma separação e consequen-
temente um rendimento superior em com-
paração ao saca-palhas, principalmente em 
colheita de grãos com alta umidade. O tubo 
de descarga, com vazão de 86 l/s, permite 
a operação conjunta de colheita e descarga, 
otimizando o processo e representando um 

Disponível nas versões 4x2 e 4x4, a MF 32 SR pode ainda  vir equipada com o sistema 
de agricultura de precisão

O produtor rural Nadir Ceolato: "rotor é o grande diferencial do equipamento"

maior rendimento operacional na lavoura. 
Além dela possuir um sistema de trilha com 
côncavo e cilindro de barras de alta inércia, 
o que reduz o consumo de combustível, ven-
cendo eventuais sobrecargas sem a necessi-
dade de potência extra do motor”, destaca o 
representante da Massey, Adrevando.

Para o produtor rural Nelson Klein, a 
eficiência do equipamento faz diferença na 
colheita. “Essa colheitadeira tem mais po-
tencial e rendimento na colheita. Além de 
ser econômica e rápida. Hoje precisamos de 
mais agilidade no campo, e essa máquina faz 
isso”, finaliza Klein.

Os separadores rotativos da SR 32 
agregam uma nova maneira de se colher
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Jogo empatado. Se existe situação que 
o fanático torcedor brasileiro não gosta, é 
essa. Foi assim no último jogo do Brasil X 
Itália. Apesar da empolgação e da previsão 
de vitória no início do jogo, o adversário 
acabou com a alegria brasileira no segun-
do tempo. Assim como no futebol, um ou-
tro empate está frustrando o Brasil, agora 
com os EUA. Mas não é no futebol não, pois 
graças a Deus nisso somos superiores aos 
americanos. Estamos falando da safra de 
soja 2012/2013, cuja previsão era de colo-
car nosso país na liderança mundial. Porém, 
no último levantamento realizado pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
em março, a estimativa da safra da soja 
para o Brasil, que era de 83,424 milhões 
de toneladas caiu para de 82,06 milhões de 
toneladas, devido a fatores climáticos. A es-
timativa de produção da soja apontada pelo 
Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA), para os EUA, é exatamente 
igual a do Brasil, 82,06 milhões de tonela-
das. Ou seja, a expectativa de que o Brasil 
poderia se tornar líder na produção mundial 
de soja, pode estar com os dias contados. 
Isso porque os EUA já finalizaram a sua co-
lheita 2012/2013, enquanto o Brasil colheu 
pouco mais de um terço da produção. Mas 
como somos brasileiros e não desistimos 
nunca, nossa torcida permanece inabalável. 
Na verdade, caro leitor, independente do re-
sultado dessa disputa, o grande vencedor é 

SOJA

LIDERANçA
PODE SER
ADIADA
Conab estima produção 
da oleaginosa em 82,06 
milhões de toneladas, 
exatamente a mesma 
projeção do USDA para a 
safra de soja dos EUA “O produtor deve 

aguardar o segundo 
semestre para fazer as 
vendas, pois qualquer 
problema que surgir 
na safra americana nos 
beneficiará”ALCEU MAGRIN - PRODUTOR RURAL

PRODUTIVIDADE ARRUINADA

 BRASIL x EUA

440

128 (rodoviário)

230

82

Preço no porto
Frete da fazenda até o 
porto
Custos de produção
Receita líquida do 
produtor

440
38 (rodoviário e 
hidroviário)
197

205

*Distância superior a 2000 km, de Sorriso (MT) até o Porto de Santos (Brasil) e de Iowa até Nova Orleans (EUA)
**Excluem custos com a terra.  Fonte: Revista Veja/Cepea/Esalq – USP

Valores em dólares por tonelada de soja

O custo de produção da soja no Brasil é similar 
ao dos EUA, mas os americanos gastam menos 
com o transporte – e lucram mais.

a população mundial, pois ganha muito mais 
em alimentos.

SUPERSAFRA 2012/2013

De acordo com a Conab, a estimativa da 
produção de grãos da safra 2012/2013 é 
de 183,58 milhões de toneladas, sendo que 
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na safra 2011/2012, essa produção foi de 
166,17 milhões de toneladas, ou seja, o au-
mento foi de 10,5%. Para a Companhia, esse 
crescimento se deu devido ao aumento da 
área plantada, e principalmente à recupera-

Logística 
ineficiente 
compromete 
exportação

No dia 20 de março, a chinesa 
Sunrise anunciou o cancelamento 
de compra de 2 milhões de tone-
ladas de soja do Brasil. O motivo? 
Os atrasos nos embarques. Ce-
nário que todos os dias podemos 
observar nos diferentes veículos 
de comunicação, imensas filas de 
caminhões aguardando para des-
carregar a produção, navios há dias 
parados e a falta de espaço para 
armazenar os grãos. 

Em 2013, as exportações de 
milho e soja do Brasil, devem che-
gar a 57 milhões de toneladas. No 
ano 2000, as exportações eram de 
18 milhões, ou seja, o aumento foi 
de 216%. 

“Há anos convivemos com 
esse gargalo logístico, o país fica 
estagnado com esse problema. So-
mente agora o governo começou a 
fazer alguma coisa, porém, muito 
demorado, a passos de lesma. Po-
deríamos produzir muito mais caso 
tivéssemos estrutura adequada 
para tal”, reclama o produtor rural 
Martini.

 “O governo precisa tomar 
atitudes tanto de rodovias quan-
to ferrovias, tendo uma estrutura 
maior, para que o produtor tenha 
mais tranquilidade futuramente 
no escoamento da produção. O 
armazenamento da nossa região é 
um pouco carente, principalmente 
em relação à propriedade. O agri-
cultor que tem condições, também 
precisa se estruturar e pensar em 
armazenar alguma coisa dentro da 
propriedade, assim poderá ameni-
zar o custo do transporte”, conclui 
o produtor rural Magrin. 

ção da produtividade, sobretudo, do milho e 
da soja. Em relação à safra anterior, a soja 
obteve um crescimento de 23,6% e a produ-
ção do milho é estimada em 76,07 milhões 
de toneladas, sendo uma produção recorde, 

Fatores climáticos na hora da colheita causaram perdas na produção brasileira
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quando somadas as duas safras. Esse au-
mento significativo na produção desse ano, 
se deve a estiagem que ocorreu ano passa-
do, quando produtores tiveram perdas em 
suas lavouras.

“Devido aos baixos estoques mundiais 
de commodities, e com os grandes players 
do mercado mundial atuando fortemente, os 
preços de nossos grãos se mantiveram em 
níveis nunca experimentados pelos nossos 
agricultores. O momento é realmente muito 
bom, com colheita de safra cheia, seguida 
de bons preços na hora da comercialização. 
Segundo levantamento do Departamento 
de Economia Rural (Deral), o preço médio 
da soja pago ao produtor durante o mês de 
fevereiro foi de R$ 55,63 a saca, superior 
ao preço pago no mesmo mês do ano pas-
sado, quando a soja foi cotada a R$ 43,47 a 
saca. O milho foi comercializado, em média, 
no mês de fevereiro, por R$ 25,06 a saca, 
contra R$ 23,07 a saca comercializada em 
igual período do ano passado”, destaca o 
chefe do núcleo da Secretaria da Agricultura 
e Abastecimento (Seab) de Cascavel, Eder 
Bublitz.

Para ele, apesar dos fatores climáticos 
que em alguns casos não contribuíram com 
o produtor rural, o momento é de satisfação 
para o campo. “Temos mais a comemorar 
que a lamentar. O clima transcorreu muito 
bem, tivemos melhores preços, o produtor 
pode investir pesadamente em tecnologia, 
comprando equipamentos e maquinários. 
Tivemos alguns problemas localizados de 
estiagem em janeiro, em alguns municípios 
ocorreu atraso na colheita devido ao exces-
so de umidade gerando atraso no plantio 
do milho. Porém, isso ocorreu em menos de 
10% da área cultivada no Núcleo Regional 
de Cascavel. O resultado geral é muito satis-
fatório e demonstra a competência de nosso 
produtor, visto que se o clima ajudar, a parte 
que cabe a eles é realizada com maestria”, 
enfatiza Bublitz.
EFICIêNCIA NA PRODUçãO DO PARANá

“Esse ano obtive um aumento de 100% 
na produção de milho, em relação ao ano 
anterior, pois devido à seca perdi quase 
toda minha produção ano passado. Na soja, 
o acréscimo foi de 50%. O resultado é muito 
positivo”, comemora o produtor rural e um 
dos representantes das Comissões Técnicas 
de Grãos do Sindicato Rural, Renato Martini. 

“Tivemos altas produtividades em de-
terminados talhões, porém, não adquirimos 
um sucesso desejado em outros talhões. Os 
fatores climáticos contribuíram sim, pois a 
agricultura vive de chuva, mas na hora da 
colheita ela acabou dando alguns prejuí-
zos”, lembra o produtor rural Neudi Magrin. 

De acordo com a Seab, a produção esti-

março, está levando vantagem, porque ago-
ra os preços das commodities agrícolas di-
minuíram, principalmente a soja. Quem não 
contratou, eu aconselharia que aguardasse 
o segundo semestre para fazer as vendas, 
porque será outro ano agrícola praticamen-
te. Pois nesse período, teremos a safra bra-
sileira ou Sul-Americana definida, e temos já 
o início da safra americana em desenvolvi-
mento. Assim qualquer problema que surgir 
na safra americana, nós vamos novamente 
conviver com preços excelentes na nossa 
região”, aconselha o produtor Magrin. 

O produtor rural está satisfeito com a 
supersafra, no entanto, deve-se levar em 
consideração que há diversos fatores eco-
nômicos que influenciam na sua rentabili-
dade. “Aumentou a safra, mas o frete e o 
combustível estão com preços mais altos, o 
adubo teve um acréscimo de 15%. Em cada 
alqueire de milho, invisto 5 mil reais, ou seja, 
tudo isso é refletido no nosso bolso”, aler-
ta o produtor Martini. Para Magrin, a safra 
recorde é como se fosse uma faca de dois 
gumes. “Nós almejamos a super safra, sem-
pre procuramos produzir em grande quan-
tidade, mas em contrapartida, temos que 
conviver com preços menores, faz parte. 
Oferta maior de produto, o mercado paga 
menos. Mas temos que agradecer e muito 
essa safra. Em nível da nossa região no Pa-
raná, o período foi muito melhor que no ano 
anterior, onde convivemos com um período 
de seca. Esse ano fomos beneficiados de to-
das as maneiras, tanto para o milho, quanto 
para a soja”, ressalta Magrin.  

A produção da primeira safra de milho no Estado chegou a quase 7 milhões toneladas

Martini: "Obtive 100% de aumento na 
produção de milho e 50% na soja em 
relação ao ano anterior"

mada de grãos de verão 2012/2013 no Pa-
raná, é de 22,7 milhões de toneladas, sendo 
que o aumento em relação ao ano anterior 
foi de 26%. A soja, corresponde a 15,3 
milhões de toneladas e o milho da primeira 
safra tem uma produção de quase 7 milhões 
toneladas.

Com o objetivo de aproveitar os bons 
preços do mercado internacional, o produtor 
rural vendeu antecipadamente a produção. 
Cerca de 17% da safra 12/13 foi vendida, 
contra 12% vendida antecipadamente na 
média das últimas três safras, segundo a 
Seab. 

“Para quem vendeu antecipado, se con-
sideramos esse momento, em meados de 
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Saber operar e manter um silo metáli-
co vertical é tão importante quanto saber 
operar secadores de grãos e máquinas de 
limpeza. Devemos ter cuidado para manter 
a estrutura metálica em boas condições de 
conservação e ambiente para receber o pro-
duto, juntamente com os aspectos de segu-
rança na carga e descarga e manutenção do 
produto armazenado.

Antes da próxima utilização, os silos e 
armazéns devem passar por um processo 
de limpeza, varrendo e recolhendo resídu-
os como grãos deteriorados e impurezas, 
e destinar esta colheita para incineração 
ou enterrá-la, de tal forma que não seja 
retornada para a massa de grãos, provo-
cando a contaminação. A limpeza deve ser 
realizada em todas as partes do silo, como 
telhados, paredes laterais (chapas), canais 
de aeração, estruturas de sustentação. Essa 
limpeza também pode ser realizada e é até 
recomendável a utilização de água, lavando 
todo o interior do silo e, na sequência, pul-
verizar com inseticida higienizado o ambien-
te. Recomenda-se a usar sempre silos com 
montantes externos para evitar pontos de 
contaminação entre o montante (estrutura 
de sustentação) e a chapa lateral do silo.

CARGA E DESCARGA
A operação de carga do silo vertical 

deve ser sempre realizada pela parte cen-
tral do telhado, em função da necessidade 
de manter o equilíbrio das cargas verticais, 
radiais e de embucho, geradas pela massa 
de grãos armazenados ou em movimento. 
Realizado de forma descentralizada, este 
processo poderá gerar um desequilíbrio de 
forças provocando um recalque na base do 
silo e, consequentemente, um tombamento 
do mesmo ou deformação das chapas late-

MANUTENçãO EM
SILOS E ARMAzéNS
As manutenções periódicas 
em silos e armazéns 
para manter os grãos 
armazenados devidamente 
conservados são 
necessárias e essenciais

rais. O mesmo risco ocorre na hora da des-
carga, quando realizada de forma descen-
tralizada. Nesta situação, quando tivermos 
mais de um registro para executar a função, 
devemos acionar inicialmente o central e 
posteriormente os laterais, de forma que o 
talude interno da massa desça equilibrado. 
Por medida de segurança, recomenda-se 
utilizar sistema de fechadura nos registros 
laterais para evitar abertura em momentos 
errados.

OPERAçãO DE CARGA
Antes de iniciar o carregamento, obser-

var as recomendações importantes, confor-
me veremos a seguir: 

Espalhador de grãos: Verificar seus 
componentes para que estejam em perfeitas 
condições de funcionamento. Testar para se 
certificar de que todos os elementos móveis 

estejam girando sem nenhum tipo de inter-
ferência. Para um perfeito funcionamento na 
distribuição dos grãos, é importante que a 
capacidade de fluxo do espalhador esteja 
compatível ao de carga do silo.

Rosca varredoura: Verificar seu posicio-
namento na base do silo. Em caso de existir 
mais de um registro em caso de descarga, 
posicionar a rosca próxima aos mesmos, 
cuidando para não obstruir o fluxo de saí-
da dos grãos. Testar a rosca em movimento 
para verificar se todos os elementos móveis 
estão girando livremente sem interferência. 
Roscas com cobertura meia-cana devem ser 
colocadas na direção da lateral para o cen-
tro do silo, de tal forma que a última a ser 
colocada seja a primeira a ser retirada para 
iniciar a remoção do talude natural da massa 
de grãos.

GASTRONOMIAARMAzENAMENTO

A tarefa de armazenar a produção pode ser comprometida se não forem observados
os procedimentos de conservação
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exaustão - aeração

Disponibilidade FINAME AGRÍCOLA

Fim da condensação em
silos e armazéns!
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Na conservação de grãos armazenados, usa-se termometria, para monitoramento da temperatura na 
massa de grãos, e aeração com ventiladores elétricos. Atualmente acrescenta-se a exaustão contínua, 
instalada na cobertura de silos e armazéns, eliminando o calor entre a cobertura e os grãos armazenados, 
evitando a condensação (suadeira), o apodrecimento e a aderência de produtos nas paredes. 
O Sistema de Exaustão Cycloar é um grande aliado na conservação de grãos, retira continuamente o 
calor interno, diminui a aeração elétrica e mantém equilibrada a umidade na massa de grãos.
SOLICITE UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

Cabos de termometria: cuidar para que 
as fixações dos cabos (pêndulo), junto à 
base dos silos, estejam nos pontos determi-
nados e com um sistema de fixação seguro. 
O pêndulo deve ser composto por cabos de 
aço duplos (dois por pêndulo), com resis-
tência de até 1.250 kgf  para a camada de 
grãos até 28m, e 2500 kgf  para até 50m. 
Observar que a cobertura do silo e o telhado 
do armazém estejam dimensionados estru-
turalmente para resistir à carga dos cabos 

mais o embucho que este realizará sobre a 
sua fixação, devido ao atrito dos grãos nos 
mesmos no momento da descarga.

Controle de nível: É fixado na primeira 
chapa do corpo, a uma distância média de 
aproximadamente 300 mm do telhado, para 
evitar o excesso de carga no silo. O aciona-
mento se dá através do contanto com o grão 
e sinalizando no quadro de comando, desli-
ga o sistema de carga. Deve-se testar o con-
trole para certificar-se de seu funcionamento 
junto ao quadro de comando e realizar lim-
pezas periódicas para retirar o acúmulo de 
pó e grãos.

OPERAçãO DE DESCARGA
A abertura dos registros de descarga 

deve ser individual, partindo do centro para 
a extremidade do silo e somente após o es-
coamento total do produto por gravidade, 
pelo registro central. Todos os registros 
deslocados ou descentralizados devem ser 
seguramente chaveados ou controlados de 
modo a evitar a abertura acidental por pes-
soas desautorizadas. Eles somente podem 
ser abertos após a saída de todo o produto 
pelo registro central, estando somente o ta-
lude natural.

Após acabar o escoamento por gravi-
dade e abertos os registros, ligar a rosca 
varredora. Iniciar a retirada das coberturas 
(meias-canas), uma de cada vez, na medida 
em que a rosca retirar o produto do centro 
para a extremidade (lateral do silo). Após 
a formação do cocho na massa de grãos, 
desengatar o suporte de fixação e travar a 
roda para que seja iniciado o processo de 
avanço sobre o talude.

Depois da descarga total por gravidade 
do produto e antes de acionar a rosca var-
redora, soltar os cabos de termometria que 

estão fixados na base do silo e enrolá-los, de 
modo que não interfiram com a rosca quan-
do a mesma estiver em movimento.

ESTRUTURA FíSICA
A corrosão metálica em chapa gal-

vanizada (zincada), conceitualmente, é a 
transformação de um material metálico ou 
liga metálica pela sua interação química ou 
eletroquímica num determinado meio de ex-
posição, processo que resulta na formação 
de produtos de corrosão (ferrugem) e na 
liberação de energia. Quase sempre, a cor-
rosão metálica por mecanismo eletroquímico 
esta associada à exposição do metal (cha-
pa galvanizada) num meio no qual existe a 
presença de moléculas de água (umidade), 
juntamente com oxigênio (ar) num meio 
condutor. A corrosão branca é o nome dado 
aos depósitos brancos que se formam na 
superfície das chapas zincadas, originados 
das condições de má ventilação e umidade. 
Comumente chamada de “ferrugem”, quan-
do encontrada em silos verticais e estrutu-
ras metálicas da cobertura dos armazéns, 
esta corrosão afeta não apenas o aspecto 
estético do material, como também e princi-
palmente, a sua resistência mecânica e vida 
útil. A durabilidade da chapa galvanizada 
(zincada) dependera diretamente do tempo 
que levar o processo de oxidação da camada 
de zinco e do grau de proteção (espessura/
quantidade de zinco por m²)

A adoção de um processo preventivo 
anticorrosão, ou seja, a eliminação do am-
biente úmido e quente em silos metálicos 
e armazéns, é a utilização de um “sistema 
de exaustão”, que retirará do interior do 
ambiente a umidade proveniente da massa 
de grãos quando esta perde água, devido à 
busca do equilíbrio higroscópico da mesma.



Abril/Maio 201342

A oxidação das chapadas galvanizadas 
e montantes (estruturas verticais) de silos 
verticais é decorrente da condensação (go-
tejamento) que ocorre nas chapas do telha-
do e na lateral do silo. Essa umidade (água) 
é oriunda dos grãos armazenados. A con-
densação e o gotejamento em silos verticais 
e armazéns são um fenômeno físico de fácil 
comprovação técnica e visual.

A taxa de umidade do ar (umidade rela-
tiva) varia conforme sua temperatura, signi-
ficando que, quando o ar ambiente aquece, 
aumenta a sua capacidade de absorver umi-
dade e diminui quando esfria (temperatura 
baixa – frio). Este processo acontece da 
seguinte forma: a radiação solar provoca 
o aquecimento da cobertura do silo ou ar-
mazém (telhado metálico) e pela condução 
térmica aquece o ar interno, baixando a umi-
dade relativa do ar. Esse ar com temperatu-
ra elevada absorve a umidade contida nos 
grãos armazenados pelo efeito da evapo-
ração (processo de equilíbrio higroscópico 
dos grãos). Em contrapartida, quando este 
ar úmido entra em contato com a cobertura 
(telhado) resfriada, pela variação climática 
(noite ou período frio), cai a temperatura do 
mesmo, elevando a umidade relativa interna, 
podendo com isso, ultrapassar o ponto de 
saturação (orvalho), condensar e gotejar 
sobre a massa de grãos armazenada. Esta 
água irá iniciar o processo de oxidação nas 
chapas e nas estruturas do telhado e lateral 
do silo vertical, gerar mofo, deterioração e 
até germinação dos grãos na camada supe-
rior do talude. Para evitar este fenômeno e a 
oxidação decorrente do mesmo, devemos ter 
um sistema de exaustão instalado na cober-
tura (telhado) na parte mais elevada.

COMPOSIçãO PADRãO
Um silo padrão é composto por telhado 

(cobertura) com sistema de exaustão para 
remover o ar quente e saturado que fica 
localizado internamente entre a massa de 
grãos e o telhado, portas de inspeção, plata-
forma de acesso, escadas com guarda-cor-
po, controle de nível, espalhador de grãos, 
rosca varredora, termometria e sistema de 
areação (ventilador e canais de aeração).

SISTEMA DE ExAUSTãO
Com a instalação de um sistema de 

exaustão na cobertura dos silos verticais 
e também em armazéns graneleiros, em 
quantidades proporcionais às características 
do ambiente, renova-se o ar interno entre 
o telhado e a massa de grãos, o qual esta 
quente e saturado (úmido/água), equilibran-
do a temperatura interna com a externa e 
eliminando, desse ambiente, o fenômeno 
físico da condensação. A aplicação de um 
sistema de exaustão também proporciona 
outros benefícios ao produto armazenado, 
como a aeração permanente (natural), ex-

traindo, além do calor da massa de grãos, 
elementos como pó, gases e a umidade do 
ar presentes no ambiente armazenador. 
Também evita apodrecimento, mofo e ger-
minação indesejada, inibe a proliferação de 
pragas e insetos e aumenta a eficiência de 
inseticidas e fungicidas. Também impede a 
compactação da camada superior dos grãos, 
mantendo a uniformidade da temperatura da 
massa (b.u.) e facilitando a passagem do ar 
da aeração forçada. Economiza até 50% da 
energia elétrica por gerar uma equalização 
de temperaturas na massa de grãos, redu-
zindo horas de aeração, consequentemente 
a quebra técnica (perda de peso).

CUIDADOS NA OPERAçãO
Todas as atividades desenvolvidas em 

silos armazenadores devem ser muito bem 
planejadas para evitar acidentes pessoais. 
Regras básicas de segurança devem ser 
seguidas.

Evite entrar no silo durante o processo 
de carga e descarga, mas havendo a neces-
sidade tenha muito cuidado e observe cui-
dados como desligar todos os motores ou 
equipamentos elétricos, usar equipamentos 
de segurança para evitar quedas, utilizar 
mascara contra poeiras e gases, coloque 
uma pessoa do lado externo para auxiliá-lo, 
em caso de necessidade operacional e se-
gurança evite caminhar sobre a massa de 
grãos, caso seja imprescindível, usar sistema 
de segurança (Equipamento de Proteção In-
dividual).
MANUTENçãO DA ROSCA VARREDORA

Para evitar problemas com a rosca var-
redora é necessário verificar a união das 
calhas e base do acionamento e se a rosca 
está torcida ou com uma flecha fora do pa-
drão limite de trabalho, além de fazer repa-
ros quando observar algum parafuso frouxo. 
Quanto ao caracol, realizar um controle peri-
ódico, a fim de verificar o desgaste, roda em-
borracha ou demais itens móveis. Em roscas 
varredoras que possuem caixa redutora na 
roda emborracha e acionamento por motor-
redutor ou modo-redutor, deve-se observar, 
sistematicamente, o nível do óleo. Para uma 
maior durabilidade do equipamento, após a 
operação, executar uma limpeza. Isto pelo 
fato de os grãos desprenderem um pó mui-
to fino que, com a umidade e calor, poderão 
fermentar e iniciar um processo de corrosão.

DESCARGA LATERAL
Os silos verticais possibilitam a descarga 

lateral. Este acessório tem como principal 
objetivo realizar a descarga do silo, sem a 
utilização de energia elétrica, somente por 
gravidade. Dessa forma reduzem-se os da-
nos mecânicos nos grãos (quebra e fissu-
ras). Este dispositivo é composto de uma 
escada interna que possibilita a descarga de 

forma gradual, por camadas, movimentando 
a massa por faixas no sentido de cima para 
baixo, para evitar o efeito de embucho na-
tural dos grãos nas chapas laterais do silo. 
Existe uma chapa de proteção instalada en-
tre a escada e a chapa lateral do silo para 
facilita a passagem do fluxo dos grãos, que 
é abrasivo. A não instalação desta proteção 
provocará desgaste e consequentemente 
riscos de ruptura do corpo (cilindro – late-
ral). Um registro de descarga com sistema 
de segurança (cadeado) evita a abertura 
fora do período de expedição é instalado do 
lado externo do silo, junto ao corpo. Este sis-
tema de descarga lateral pode ser instalado 
em qualquer altura (anel) do silo vertical e, 
quanto mais próximo ao nível do solo, maior 
será o percentual de descarga da massa de 
grãos por gravidade.

É importante levar em consideração 
que a aplicação deste sistema sem a esca-
da interna e a chapa de desgaste, usando 
somente uma abertura na chapa lateral do 
silo e um registro provocará deformação na 
estrutura física e consequentemente aciden-
tes. Para instalação de uma descarga lateral, 
consultar sempre o fabricante do silo e ad-
quirir o sistema por ele fornecido, garantindo 
o funcionamento e a segurança na operação.

MANUTENçãO NAS CHAPAS
Outra tarefa que exige atenção e cui-

dados é a manutenção e a substituição das 
chapas galvanizadas dos silos metálicos e/
ou telhados (coberturas) de armazéns gra-
neleiros. As chapas galvanizadas (zincadas) 
são entregue na obra com um tratamento 
de superfície (passivação). Este tratamento 
fornece uma proteção periódica/temporária 
contra a corrosão branca, a qual é a oxi-
dação do zinco que se forma na superfície 
da chapa, na presença de agua ou umidade 
excessiva.

Na hora de estocar as chapas zincadas, 
mantenha-as em local coberto, seco, longe 
de vãos e/ou portas abertas e livres de qual-
quer poluição até sua instalação. O estoque 
das chapas deve ser feito sobre estrado de 
madeira ou metálico, evitando contato com o 
chão e permitindo a ventilação de ar por bai-
xo. Mantenha o produto embalado, evitando 
condensação de umidade entre as chapas 
galvanizadas. Faça inspeções periódicas – 
no caso de molhamento direto (chuva) ou 
por condensação de umidade, e seque o 
produto imediatamente com ar comprimido 
e/ou outros meios.

Estas instruções também são válidas 
para todos os equipamentos e peças gal-
vanizadas que recebemos em obra, para 
montar um equipamento ou realizar a ma-
nutenção.

Adriano Mallet - Agrocult
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BRAHMAN CHACO 
GRANDE CAMPEãO

ExPOLONDRINA

A participação do Brahman Chaco na 
Expolondrina 2013, neste mês de Abril, foi 
de grande sucesso, tendo o grupo alcançado 
ótimos resultados e comprovando a qualida-
de dos animais que cria em Cascavel.

Foram apresentados 6 animais em pista, 
sendo todos premiados. Entre as premia-
ções, detaque para a quarta melhor fêmea 
da raça, com o animal Xakyra (QERJ 5041), 
que também foi reservada campeã fêmea 
jovem. Já a bezerra XAKO 612 ficou como 
reservada campeã Baby, a vaca glorinha 
(XAKO 509) ficou classificada como tercei-
ra melhor vaca adulta e a Biografia FIV (em 
parceria com o Brahman Conquista) ficou 
como reservada campeã fêmea adulta. Tam-
bém a novilha XAKO 599 ficou com o primei-
ro prêmio de novilha menor.

EVOKE GRANDE 
CONSAGRA-SE GRANDE CAMPEãO
 O grande destaque foi o touro EVOKE 

– CBC Mr. CHACO 546 que sagrou-se como 
Grande Campeão da Expo, acumulando elo-
gios de todos os criadores.

Para o jurado da raça, Ireno da Costa 
(ABCZ),  “o touro é algo diferente, é o mode-
lo de Brahman que buscamos, pois mostra 
uma leveza de movimentos apesar de seus 
1100 kg aos 30 meses de idade. A muscula-
tura é forte e tem boa ossatura; grande área 
de carnes nobres (área de olho de lombo  
e quarto posterior avantajados); aprumos 
praticamente perfeitos; testículos de ótima 
conformação e tamanho; prepúcio correto; 
caracterização racial perfeita. Para mim é 
um touro ideal para uma central de sêmen e 
para ser usado em vacas puras e no cruza-
mento a campo com qualquer raça. Ganhou 

Brahman Chaco alcança 
ótimos resultados na 
Expolondrina 2013, 
realizada no mês de 
abril, consagrando o 
touro Evoke como grande 
campeão

com méritos”, enfatizou.
O veterinário Jairo Frare, do Condominio 

Brahman Chaco comemorou o resultado.  
“Para nós é a consagração de um animal 
identificado ainda bezerro como superior 
na raça, tanto no aspecto fenotípico como 
em seu genótipo (marcadores moleculares) 
onde demonstrou ser superior na raça para 
marmoreio, capa de gordura e área de olho 
de lombo. Também em avaliação por ultra-
sonografia confirmou estes dados. Evoke 
venceu candidatos fortes de criadores tradi-
cionais que já vieram consagrados de outras 
exposições. Isto nos fortifica para levar o 

animal para Uberaba para sua prova maior, 
vencer a nacional. Independente disto, é um 
animal que por sí só mostra seu potencial”.

Frare enfatiza que o condomínio 
Brahman Chaco está sempre de porteiras 
abertas para visitações de turmas de alunos 
de Zootecnia, Veterinária e Agronomia das 
faculdades regionais, e também para grupos 
estrangeiros que periodicamente visitam a 
região. Possui  venda permanente de touros, 
fêmeas, embriões e prenheses.  A proprie-
dade fica na estrada do aeroporto municipal 
de Cascavel, km 2,5. O telefone é (45) 3226 
7445.

O touro Evoke CBC Mr. Chaco 546 foi o grande campeão

Miss Chaco 612 ficou o título de reservada 
campeã fêmea jovem

Shakira 541 se destacou como quarta 
melhor fêmea e reservada campeã Jovem
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MARACUJá

“Venha conhecer os meus meninos”. Foi 
dessa maneira carinhosa que a produtora 
rural Vanice Zitterell, nos chamou para co-
nhecer a sua produção de maracujá. “Me-
ninos”, era a forma que ela se referia aos 
frutos. Tanto amor e dedicação com os “me-
ninos” só poderia dar um resultado: sucesso 
na produção. 

Em 2012, apenas por curiosidade, Vani-
ce começou a pesquisar mais sobre o mara-
cujá. “Achei uma cultura diferente e exótica, 
verifiquei que o mercado era muito bom, pois 
na nossa região não há grandes produtores. 
Então percebi que seria uma renda extra, 
uma nova alternativa na propriedade”, conta 
a produtora. 

De acordo com dados do IBGE, em 
2011, a produção de maracujá no Brasil 
foi 923.035 toneladas, plantado numa área 
de 61.631 ha. Segundo a SEAB/DERAL, na 
safra de 2011, o Estado do Paraná havia 
plantado 1.361 ha com uma produção de 
17.929 toneladas. “Nas CEASAS de Foz e 
Cascavel, são comercializadas entre 6-7 
toneladas mensais, provenientes do Paraná 
são 60% e São Paulo 37%. Na região Oeste 
temos poucas áreas plantadas que atendem 
apenas o mercado local. É uma cultura que 
quando bem conduzida, tem mostrado bons 
resultados, principalmente no atendimento 
de um mercado local/regional”, avalia o en-
genheiro agrônomo Odilson Peliser, do Insti-
tuto Emater, Unidade Regional de Cascavel.

Há mais de 500 espécies de maracujá. 
As mais utilizadas no Paraná e como também 
em grande parte do Brasil são as do mara-
cujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa), 
e o maracujá doce. 

A produtora Vanice trabalha com o ma-
racujá amarelo e iniciou sua produção em 

PRODUçãO CRESCE
NA REGIãO OESTE
Cultivo de maracujá surge 
como nova alternativa de 
renda para o produtor com 
custo baixo e mercado 
excelente 

A produtora dispõe de 35 pés de 
maracujá, o que rende 30 kg cada pé, 
mas pode chegar até 50 kg, sendo que 
a produção é de oito a dez meses. “Ini-
ciei com 35 pés para eu ter a prática, 
a experiência e para aprender a como 
trabalhar com o maracujá. 10% é teo-
ria, o resto é na prática que se conhe-
ce. Se eu tiver mercado para isso, com 
certeza vou ampliar minha produção”, 
enfatiza. 

De acordo com o agrônomo Peli-
ser, o rendimento médio pode chegar 
a 30 toneladas por hectare. “Na me-
dida que o município/região aumenta 
a área, há necessidade de outros mer-
cados e/ou mesmo a industrialização, 
transformar em polpa, mas para isso, 
necessita de grandes investimentos 
em equipamentos e câmeras frias. Para 
implantar um hectare, se gasta em tor-
no de 10 mil reais e já no primeiro ano 
colhe-se em torno de 15-20 toneladas. 

Rendimento e comercialização
É uma cultura rápido retorno”, ressal-
ta.

Por enquanto Vanice não comer-
cializa, a produção é para consumo 
da família e amigos. “Já verifiquei a 
questão da comercialização em fru-
tarias, quitandas e outros estabeleci-
mentos. Percebi que é um excelente 
mercado, além de ser um custo baixo, 
a lucratividade é boa. Meu objetivo é 
trabalhar com polpa, se Deus quiser 
tudo dará certo”, almeja a produtora. 

“Entendo que é uma alternativa 
interessante para o produtor, mas 
antes da decisão do plantio, ele deve 
consultar um profissional para discutir 
questões como onde vender e quan-
tidade possível, mão de obra disponí-
vel/necessária e recursos necessários 
(próprios ou financiamento). Além 
de verificar a assistência técnica e o 
tamanho da área”, aconselha o agrô-
nomo da Emater, Peliser.

Busca de diversificação na propriedade levou a produtora a iniciar a cultura de maracujá
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julho do ano passado. “Peguei frutos em vá-
rios locais e trouxe para casa, selecionei as 
sementes, fiz a secagem no jornal e escolhi 
as melhores. Plantei nos pacotinhos de fazer 
mudas. Após 15 dias começou a germinação 
da planta. Realizei o plantio em setembro de 
2012, em dezembro começou a florar. A par-
tir daí, foi subindo o pé, eu realizava a poda, 
conduzia o pé como se fosse um varal para 
a planta subir e tomar corpo e a cada 30 
dias eu adubava os pés do maracujá”, conta 
orgulhosa.

A produtora diz que muitos não acredi-

“Algumas pessoas 
falavam: só daqui a 
dois anos você vai 
colher maracujá. Eu 
não me importava, meu 
pensamento era positivo, 
tinha certeza que iria ver 
os frutos antes mesmo 
que eu imaginasse”VANICE ZITTERELL - PRODUTORA RURAL

tavam que a produção daria certo. “Algumas 
pessoas falavam: Só daqui a dois anos você 
vai colher maracujá. Eu não me importava, 
meu pensamento era positivo, tinha certeza 
que iria ver os frutos antes mesmo que eu 
imaginasse”.

Vanice estava realmente certa, em janei-
ro desse ano, os frutos já estavam grandes. 
Em fevereiro, ela colheu os primeiros frutos 
e conta o segredo. “Fiz adubação e irrigação 

na época de estiagem, em momento algum 
faltou água e adubação para eles, como tam-
bém controlei as pragas que surgiram com o 
excesso de chuva. O que contribuiu também 
é que na nossa região, durante a floração, 
há grande presença de mamangavas, ape-
nas elas fazem a polinização natural, caso 
contrário, teria que fazer manualmente, flor 
a flor, ou não teria produção”, observa or-
gulhosa Vanice. 

Os "meninos" de Vanice impressionam pelo tamanho e sabor

A produtora Vanice conta 
com a ajuda do filho 
para cuidar da produção
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Luzes apagadas. Silêncio na plateia. De 
repente, lá do fundo do auditório, ouvia-se 
o som do pedalar de uma bicicleta e uma 
voz que saudava os convidados. Todos 
olhavam em volta para ver de onde vinha 
esse som.  Foi assim, dessa maneira inusi-
tada, em cima de uma bicicleta, que o es-
pecialista em motivação e cooperativismo, 
Ainor Lotério, se apresentou para 600 mu-

A  MULHER RURAL 
MOSTRA SUA FORçA
Em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher, 
Sindicato Rural reuniu 
cerca de 600 produtoras 
no III Encontro sobre "A 
Importância da Mulher no 
Meio Rural"

Mais uma vez associadas do Sindicato Rural deram exemplos de união e associativismo no evento

lheres reunidas no dia 13 de março, na As-
sociação Coopavel. O evento foi promovido 
pelo Sindicato Rural Patronal de Cascavel e 

era alusivo ao Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março.

Na ocasião, o especialista Lotério minis-

Diretoria feminina organizou o encontro que é realizado anualmente

EVENTO
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trou sobre o tema “Motivação, autoestima e 
vida de qualidade”. “A evolução da mulher 
não se deu por acaso. Ela se preparou para 
isso, buscou seu espaço, o homem também 
abriu a guarda, ela foi aproveitando seus 
dons e habilidades. Todas as instituições 
que a mulher participa, ganham mais vida. 
Família é sinônimo de mulher, sem ela, pra-
ticamente não há vida”, ressalta o pales-
trante.

Durante o evento, as participantes tam-
bém assistiram a uma peça teatral sobre o 
tema do encontro “A importância da mulher 
no meio rural”. O ingresso era um quilo 

Lotério: "Todas as instituições que a mulher participa ganham mais vida"

Orso: "A importância da mulher é tão 
grande quanto a do homem"

Mais de 600 associadas se reuniram no evento promovido pelo Sindicato Rural Patronal de Cascavel 

de alimento não perecível, que o Sindicato 
Rural repassou a quatro entidades sociais 
de Cascavel.  “A importância da mulher é 
tão grande quanto a do homem. Ela é parte 
integrante desse empreendimento que é 
a propriedade rural. A mulher tem partici-
pado efetivamente dentro da propriedade, 
como uma parceira, uma sócia, e também 
trabalhado no desenvolvimento operacio-
nal. Algumas até tendo empresas rurais, 
elas são verdadeiras empreendedoras”, 
destaca o presidente do Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel, Paulo Orso. 

Para a presidente da Comissão de Mu-

lheres do Sindicato Rural Patronal de Cas-
cavel, Carmem Jung, a mulher produtora ru-
ral representa um ponto de equilíbrio para 
a família e para a sociedade como um todo. 
“Sua busca por conhecimento, melhoria na 
qualidade de vida, sua força, seu carisma, 
trabalho e companheirismo, geram o espí-
rito de continuidade dos filhos e herdeiros 
pela atividade agrícola. A mulher precisa 
estar aberta ao diálogo com marido e fi-
lhos, buscando a união da família não como 
uma conquista pessoal, mas para o bem 
comum, sem gerar conflitos e competição 
no âmbito familiar. O diálogo é a melhor for-
ma de conquistar o respeito e liberdade de 
participar na administração e produção das 
propriedades rurais”, ressalta a presidente 
Jung.
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“O governo se omitiu 
e não ajudou a avicultura. 
Para ele, a crise não 
existiu”DOMINGOS MARTINS - PRESIDENTE 
SINDIAVIPAR

AVICULTURA

O Paraná é o maior produtor e expor-
tador de frango entre os Estados do Brasil. 
De acordo com o Sindicato das Indústrias 
de Produtos Avícolas do Estado do Para-
ná (Sindiavipar), 13.058 mil toneladas de 
carnes de frango foram produzidas pelo 
Brasil no ano de 2011, colocando o país 
como terceiro maior produtor mundial. Das 
5.026.011.824 de cabeças abatidas em 
2012, 1.403.522.683 são do Paraná. Até o 
final do ano passado, o Estado foi respon-
sável por 27,93% da produção avícola, dei-
xando Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 
segundo e terceiro lugar. Não fosse o tra-
balho incansável do avicultor, não teríamos 
números tão expressivos no Estado, por isso 
da importância de valorizar cada vez mais a 
dedicação e esforço do produtor de frango.

A crise sofrida ano passado pelo setor, 
devido à alta dos insumos, de acordo com 
a União Brasileira de Avicultura (Ubabef), 
apontou queda de 3,17% na produção em 
relação a 2011. Os avicultores ainda estão 
se recuperando da crise. Para a avicultora 
Carmen Jung, não houve mudança no cenário 
do setor. “A crise foi noticiada somente no 
ano passado, mas para o avicultor, a crise 
sempre existiu, pois o que ele ganha mal dá 
para pagar as despesas, normalmente se 
paga o banco (financiamentos) e faz as me-
lhorias exigidas, não lhe sobra nada (renda), 
somente trabalho e esperança de melhoria”, 

CONTRASTES DO 
SETOR PóS-CRISE
Depois de um ano de 
crise, avicultores e 
indústrias vivem situações 
divergentes. De um lado 
o avicultor permanece 
vulnerável, enquanto do 
outro lado profissionais 
ligados ao setor 
estão otimistas e com 
expectativas excelentes 
para 2013 

reclama a avicultora.
Por outro lado, de acordo com presi-

dente do Sindiavipar, Domingos Martins, a 
avicultura vai muito bem. “Já retomamos o 
crescimento que nós vínhamos trabalhando 
nos últimos tempos, sendo muito acima do 
PIB brasileiro. Respondemos por um ter-
ço das exportações brasileiras e também 

praticamente um terço do mercado interno 
brasileiro. Eu quero esquecer 2012, hoje a 
situação é outra, por sinal, muito boa no Pa-
raná”, avalia.

“Temos uma grande preocupação com 
a manutenção do avicultor no campo, des-
sa forma, além do trabalho já desenvolvido 
pelas empresas, também há necessidade de 
incentivos por parte do governo para que o 
mesmo possa investir em sua propriedade e 
continuar obtendo lucro”, ressalta o presi-
dente da Globoaves, Roberto Kaefer. 

CRISE
De acordo com presidente do Sindiavi-
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 Cabeças abatidas %
Paraná 1.403.522.683 27,93
Santa Catarina 886.267.340 17,63
Rio Grande do Sul 721.005.559 14,35
Outros Estados 2.015.216.242 40,09
Total 5.026.011.824 100

 US$ Kg

Brasil 7.704.189,807 3.920.174,730
Paraná 2.045.499,157 1.126.284,171
Santa Catarina 2.180.019,834 1.015.802,279
Rio Grande do Sul 1.385.015.710 727.650.807

EXPORTAÇÕES DE FRANGO EM 2012

a ter no futuro alguma coisa parecida com 
a crise. Temos que ser coerentes, vigilantes 
e sempre sabendo que tamanho nós quere-
mos ser, e esse tamanho não pode ser maior 
que nosso consumo”, pondera. 

“Para a avicultura falta reconhecimento 
da atividade como produtora e geradora 
de renda e de emprego em toda a cadeia 
produtiva. Deveria ter leis que regulem a ati-
vidade e proteção do avicultor de causas tra-
balhistas, como também repasse dos lucros 
que as indústrias obtém sobre o produto 
final”, sugere a avicultora Jung.

ExPECTATIVAS 
De acordo com Kaefer, as expectativas 

para 2013 são excelentes. “Além da queda 
no preço dos insumos, no decorrer do ano 
teremos uma boa produção de milho e soja 
no Brasil e projeção de safra recorde nos 
Estados Unidos para 2013/14. Além disso, 
principalmente pelo não alojamento de mui-
tas matrizes no ano passado, também houve 
uma queda na produção de pintinhos de um 

dia e consequente aumento no preço, tanto 
do pintinho quanto do frango. Além disso, 
recentemente tivemos aprovação da deso-
neração da folha de pagamento para a avi-
cultura e redução da tarifa de energia para 
o setor industrial, medidas que irão auxiliar 
as empresas a se recuperar e continuarem 
sendo uma das maiores geradoras de em-
pregos”.

“Para 2013, nós avicultores, temos a 
grande tarefa de nos manter firmes, produ-
zindo, pois a crise deixa rastros em que a 
categoria permanece vulnerável, sem renda 
e descapitalizada, e a cada dia que passa 
temos notícias de produtores fechando seus 
aviários e saindo da atividade. Sinceramente, 
gostaríamos  de ter esperança de mudança 
e de uma maior valorização do avicultor, bem 
como o produtor rural em si. Outro ponto 
preocupante é a mudança do Ministro da 
Agricultura, pois não temos certeza de que 
negociações anteriormente iniciadas, seja 
dada a sequência positiva”, finaliza Carmem.

par, o gover-
no se omitiu 
diante da crise. 
“O governo não 
ajudou a avicultu-
ra. Para ele, a cri-
se da avicultura 
não existiu”. 
O presi-
dente da 
Globoaves compartilha da mesma opinião. 
“Houve, principalmente, falta de agilidade 
por parte do Governo Federal em tomar ati-
tudes que pudessem auxiliar as empresas, 
tanto na abertura de linhas de créditos para 
as indústrias, quanto a medidas que impe-
dissem que o mercado interno ficasse sem 
matéria-prima para produzir alimento para 
as aves. Em nenhum momento se imaginava 
que, com uma safra recorde, haveria falta de 
insumos no País”, aponta Kaefer. 

Para a avicultora Jung, superar a crise 
não é fácil. “A recuperação da crise é uma 
tarefa diária, e, quase impossível de ser con-
sumada, pois a cada ano novas exigências 
surgem, como obrigações a serem cumpri-
das e a possível renda se esvai entre os de-
dos, como despesas”, reclama.

Martins, do Sindiavipar, aponta algumas 
dificuldades do setor. “Os maiores proble-
mas que enfrentamos é com nós mesmos. 
Nós temos que permanecer vigilantes e 
manter essa performance de oferta e de-
manda controlada,  para que não venhamos 

O empresário Roberto Kaefer está animado com as perspectivas para o setor em 2013

PRODUÇÃO DE FRANGO EM 2012

Fonte: SECEX/MDIC
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GASTRONOMIALEITE

O sucesso de um negócio inserido na 
propriedade rural é alcançar índices satis-
fatórios como o administrativo, financeiro 
e zootécnico (desenvolvimento e produção 
do rebanho). Para isso, o produtor rural 
deve visualizar sua propriedade como uma 
empresa e buscar soluções de gestão para 
auxiliá-lo no negócio. As ferramentas geren-
ciais permitem ao produtor rural controlar 
seus gastos, sua produção, investimento, 
bem como toda a parte operacional da pro-
priedade. Documentar tudo o que ocorre na 
propriedade é primordial para o controle da 
atividade.  Um trabalho que exige organiza-
ção, disciplina e atenção.

“Temos um histórico de cada animal na 
propriedade. Organizamos uma planilha e 
nela adicionamos informações como taxa 
de natalidade, histórico da produção, peso 
e altura de cada animal”, diz o produtor ru-
ral, Clodoaldo Schubert. A família Schubert, 
trabalha com leite desde 1977. Ano em que 
o produtor rural Nelson Schubert veio para 
Cascavel. Há sete anos, os filhos do produtor 
Nelson, Gracieli e Clodoaldo Schubert, junta-
mente com o genro Leandro Kühl, assumi-
ram a atividade leiteira na propriedade e co-
memoram os resultados de uma boa gestão 
inserida no local.

“A gestão deve ser tratada de duas for-
mas. A primeira, o negócio enquanto empre-
sa. O dia a dia somos nós que decidimos, 
controle de caixa, financeiro, compra e nego-
cia. A empresa de Consultoria que nós temos 
contratado é uma consultoria zootécnica, 
veterinária. Eles nos auxiliam além do con-
trole dos animais, verificação de pesagem e 

GESTãO
AUMENTA
SUCESSO
Organizar e controlar todas as informações da 
propriedade permite avaliar o desempenho da atividade 
desenvolvida e buscar excelentes resultados

trabalho reprodutivo, ou seja, eles dão um 
norte para a propriedade”, explica o produ-
tor rural e administrador Leandro Kühl.

Para o produtor Clodoaldo, esse acom-
panhamento veterinário é fundamental para 
os animais. “Temos orientação veterinária 
frequentemente. O profissional faz o traba-
lho de ultrassom dos animais, de toque para 
confirmar prenhês, pesa e mede todas as 
novilhas e verifica o processo de ordenha 

realizado pelos funcionários. Só depois de 
adquirirmos esse trabalho, percebemos o 
quanto é importante esse acompanhamento 
técnico. Decidimos experimentar e hoje valo-
rizamos o sistema”, ressalta.

“O trabalho da consultoria é fazer um 
acompanhamento da novilha, desde o nasci-
mento da bezerra até o momento dela parir. 
Então controlamos a altura e peso para ve-
rificar se está dentro do padrão. O acompa-

Leandro, Gracieli e Clodoaldo profissionalizaram a gestão da propriedade leiteira
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nhamento veterinário serve para que ela não 
perca na hora de começar a produzir. Temos 
um histórico de cada animal, o que o valori-
za se precisarmos vender posteriormente. O 
comprador tem a garantia do produto que 
ele está comprando”, destaca a produtora 
rural e professora Gracieli Schubert Kühl.

São 118 animais na propriedade, sendo 
uma área total de 24 alqueires. Sete alquei-
res destinados ao pasto Mombaça e Porto 
Rico. Durante o verão é realizado o plantio 
de milho para silagem em sete alqueires. No 
período do inverno são utilizados quatro al-
queires para pastoreio de aveia e azevém, 
mais 13 alqueires para fazer silagem de 
aveia da planta inteira.

Clodoaldo Schubert: "Controlo todas as variáveis através de planilhas"

Numa área de 24 
alqueires, a família 
Schubert possui 118 
animais

SISTEMA AUxILIA NA
TOMADA DE DECISÕES

Para que as decisões sejam tomadas 
de maneira correta com o negócio, faz-se 
necessário documentar todo o processo da 
propriedade que envolve a ordenha, criação, 
reprodução, sanidade, administração e nu-
trição. De acordo com Clodoaldo, a análise 
do leite realizada pela Universidade de São 
Paulo (USP), através da empresa de Con-
sultoria, é a base para muitas informações 
dos animais e serve para orientar os pro-
cedimentos que devem ser adotados. “O 
veterinário olha a dieta do animal, onde é 
verificado os níveis de gordura, proteína e 
nitrogênio uréico. Deve haver um equilíbrio 
da dieta, para que não haja acidose ou ou-
tros transtornos alimentares que possam 

ocasionar qualquer mal-estar no animal e 
comprometer a produção. Na análise do leite 
verificamos isso. Verifica-se também a ques-
tão de infecções nas vacas. Por isso fazemos 
uma análise individual das vacas todo mês. 
Em cima da análise do leite descobrimos 
infecções como a mastite e percentuais de 
cura”, observa o produtor. 

“Tudo o que acontece na propriedade é 
marcado: desde a cor do filtro do leite quan-
do termina a ordenha, para verificar se os 
animais estão vindos sujos, até a medicação 
do animal e inseminação. A pesagem é re-
alizada uma vez ao mês, individualmente. 
Ela serve como base para a dieta do animal 
também. O animal que mais produz, ganha 
mais ração. Mensalmente nos reunimos com 
o veterinário para discutirmos a situação 

Sua tranquilidade
em boas mãos!ForteLeite

GEA Farm Techonologies

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

Ordenhadeiras      Resfriadores      Canzis/Contenções        Conforto Animal         Implementos Agrícolas

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

ATP
Assistência Técnica Preventiva

O Serviço ATP é composto, entre 
outros, pela checagem, análise e 
reposição de peças de acordo com 
sua vida util referente às principais 
partes dos equipamentos.
Além disso, nossa equipe de técnicos 
especializados levam até você 
produtos para higienização do 
ambiente e saúde do seu rebanho!
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dos animais. O mesmo analisa e orienta os 
funcionários a como agir de maneira correta 
com as vacas”, lembra o administrador Kühl.

O curso Empreendedor Rural, realizado 
por Clodoaldo, promovido pelo Senar em 
parceria com o Sindicato Rural, foi funda-
mental para que ele desenvolvesse o siste-
ma operacional do negócio. “Meu conceito 
de gestão mudou completamente, aprendi a 
controlar toda a propriedade, bem como a 
distribuir as informações diárias do negócio 
em planilhas. Além do controle financeiro, foi 
muito importante essa capacitação, valeu a 
pena”, elogia o produtor. 

NEGóCIO é AUTOSSUFICIENTE
“O produtor muitas vezes retira dinhei-

ro de outros setores para pagar contas do 
leite. No nosso negócio, o leite paga todas 
as despesas”, comemora Clodoaldo.  “Temos 
uma conta-corrente que é só para gestão 
financeira. Cada um recebe um pró-labore 
mensal e o excedente nós aplicamos. Faz 40 
meses que nenhum de nós tirou dinheiro de 
outras atividades para cobrir furo do negó-
cio leite”, orgulha-se Leandro.

No ano de 2012, a empresa faturou 380 
mil reais. Além disso, quando há sobra de 
dinheiro a empresa faz aplicações, assim 
os sócios podem estar preparados caso ve-
nham a enfrentar períodos de crise. Os mes-
mos pagam o produtor Nelson, que iniciou 
na atividade, vendeu sua parte na sociedade 
e arrendou sua terra. “Estamos pagando 
para o meu pai parte da sociedade e o ar-
rendamento. Pagamos o equivalente a litros 
de leite. Temos também três funcionários 
registrados. Eles ganham um fixo, mais um 
salário variável com base nos indicadores de 
qualidade. E nos últimos anos conseguimos 
fazer sobrar um 14º para os sócios”, come-
mora a produtora Gracieli.
CRISE NO SETOR NãO ATINGIU A TODOS

Assim como outros setores, a cadeia do 
leite sofreu um grande impacto negativo com 
a alta dos grãos ano passado. Tendo em vis-
ta que a soja e o milho são produtos básicos 
da ração animal. De acordo com o índice 
que mede a variação nos custos de produ-
ção de leite (ICP-Leite/Embrapa), o custo 
de produção aumentou 25% entre janeiro 
e dezembro de 2012.  Diante disso, alguns 
produtores não conseguiram controlar suas 
despesas e desistiram do negócio.

Exemplo disso é o produtor rural e enge-

nheiro eletricista Araê Poeta, que trabalhava 
com o setor desde 2009 e deixou o negócio 
há alguns meses. “O custo da produção era 
muito elevado, a alta dos insumos, o investi-
mento que eu fiz em estrutura, o pagamento 
dos funcionários, o leite já não estava con-
seguindo cobrir minhas contas. Tive uma 
sensação de desânimo, pois investi e não 
obtive retorno. Vendi a propriedade e estou 
pagando as contas”, desabafa o engenheiro. 

Mas para a família Schubert, o sistema 
de gestão realizado na propriedade superou 
a crise e incentiva os sócios a investirem no 
negócio. “Tivemos 30 meses de resultado 
positivo no caixa, com a alta dos grãos o re-
sultado negativo foi de apenas três meses. 
Nesse momento tínhamos estrutura e capital 
para enfrentarmos a crise”, diz o administra-

dor Leandro.
Segundo ele, serão investidos 450 mil 

reais num Free Stall, em um desensilador, 
como também uma melhora no equipamen-
to de ordenha. Esse valor será financiado e 
pago em dez anos. “Vamos estruturar um 
confinamento. Se a tendência agora seja de 
muita gente sair do leite, quando o negócio 
começar a dar lucro, muitos irão iniciar na 
atividade. A partir daí, teremos estoque de 
animais para vender. Esse mercado sendo 
impulsionado novamente, iremos dispor de 
estrutura, organização e estoque para co-
locar no mercado”, destaca o administrador.

“O futuro do leite será a especialização. 
O produtor precisa ter noção de gestão, cui-
dado técnico e veterinário”, finaliza o produ-
tor Clodoaldo Schubert.

Ações preventivas levam 
tranquilidade ao produtor

Prevenir é melhor do que reme-
diar. Com essa mentalidade o em-
presário Milton Burille, da Forteleite, 
implementou o programa ATP (Assis-
tência Técnica Preventiva), onde faz 
visitas às propriedades rurais através 
de roteiros pré-definidos. "O objetivo 
é dar suporte e orientação aos produ-
tores após identificar a real necessida-
de de cada um", afirma Burille, que é 
representante da indústria GEA Farm 
Tecnologies, empresa fornecedora de 
equipamentos para a ordenha.

O empresário destaca que vários 
fatores são responsáveis pela qualida-
de do leite, dentre eles a limpeza e de-

sinfecção do ambiente de ordenha e a 
higienização dos ubres dos animais an-
tes e após a retirada do leite. "Temos 
produtos como detergentes e saniti-
zantes para manter os equipamentos 
livres de contaminação e bactericidas, 
como o pré e o pós-dip, que hoje são 
o que há de melhor e mais moderno no 
segmento a nível mundial".

PROGRAMA ATP
A Assistência Técnica Preventiva 

visa otimizar a vida útil da máquina, 
disponibilizando produtos e materiais 
de qualidade que a curto prazo redu-
zirão custos com a mão de obra e des-
gaste do equipamento.
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Venha conhecer na sua
concessionária Camagril o que
a Massey Fergunson oferece de
mais moderno em implementos

e máquinas agrícolas! 

O braço forte do agricultor

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

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

PROCURE UMA CAMAGRIL MAIS PERTO DE VOCÊ:

www.camagril.com.br

E na hora de fazer a manutenção do seu equipamento, conte com as peças originais e a garantia Camagril
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Graças ao excelente trabalho de consci-
ência ecológica do produtor rural, o Brasil 
recolheu no ano de 2012, 95% das em-
balagens de agrotóxicos para reciclagem, 
de acordo com dados do Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias 
(Inpev). Foram mais de 30 mil toneladas 
retiradas do campo. Os recipientes são de-
volvidos pelos produtores rurais nas mais de 
400 unidades de recebimento presentes em 
25 Estados e no Distrito Federal. Pesquisas 
realizadas pelo Inpev revelam que mais de 
85% dos produtores conhecem a legislação 
que regulamenta o sistema.

“Na região Oeste do Paraná, em relação 
ao ano anterior, houve um crescimento de 
5% no número de produtores que devolve-
ram o material, sendo justificado pela otimi-
zação nas ações operacionais, bem como 
pela realização de treinamentos e partici-
pação em eventos de conscientização am-
biental”, ressalta a engenheira agrônoma da 
Associação dos Distribuidores de Defensivos 
Agrícolas e Veterinários do Oeste (Addav), 
Patricia Moretti.

Em 2000, a Lei Federal 9.974 deter-
minou as responsabilidades de cada elo 
da cadeia no processo de destinação das 
embalagens vazias de agrotóxicos. Desde 
então, cabe ao produtor rural devolver as 
embalagens do produto que adquiriu. Caso 
contrário, ele estará sujeito a penalidades 
previstas na legislação, como multas e até 
pena de reclusão.

“O agricultor, após esvaziar o conteú-
do das embalagens no pulverizador, deve 
realizar o processo de tríplice lavagem ou 
lavagem sob pressão e perfurar o fundo 
do recipiente, evitando assim, a sua reu-
tilização. Além disso, é papel do produtor 
devolver as embalagens no local adequado 

BRASIL: CAMPEãO
EM RECICLAGEM
95% das embalagens 
de agrotóxicos no Brasil 
foram devolvidas em 2012, 
colocando o país como 
líder nesse processo

EMBALAGENS

indicado na nota fiscal, dentro do prazo de 
até um ano. Ao destinar corretamente as 
embalagens vazias de agrotóxicos, além de 
cumprir essa legislação federal que trata do 
assunto, os produtores rurais contribuem 
para a preservação da saúde humana e do 
meio ambiente”, observa o coordenador de 
Operações do Inpev no Estado do Paraná, 
Caio Fernandes.

LAVAGEM ANTES DA DEVOLUçãO
De acordo com o coordenador do Inpev, 

a lavagem das embalagens é fundamental. 
“Essa lavagem permite ao agricultor o apro-
veitamento de todo o produto remanescente 
em seu interior e possibilita que estas pos-
sam ser encaminhadas para a reciclagem, 

em vez de incineração”, alerta Fernandes.
É importante lembrar que o usuário 

deve preparar as embalagens vazias antes 

Os recipientes são 
devolvidos pelos 
produtores rurais nas 
mais de 400 unidades 
de recebimento 
presentes em 25 
Estados e no Distrito 
Federal
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de devolvê-las às unidades de recebimento. 
“Como a maioria das embalagens é lavável, 
é fundamental a prática da tríplice lavagem 
ou lavagem sob pressão. A lavagem ocorre 
no momento em que se prepara a calda para 
aplicação do produto para que a água da la-
vagem seja despejada ao tanque do pulve-
rizador. É preciso também perfurar o fundo 
da embalagem para inutilizá-la”, explica o 
coordenador. 

ORIENTAçãO é IMPRESCINDíVEL
Ao adquirir o produto, no local da com-

pra, o produtor rural deve ser orientado 
sobre os estabelecimentos a serem devol-
vidos as embalagens, que constam na nota 
fiscal. Além disso, o vendedor irá instruir o 
produtor de como preparar, armazenar e 
transportar os recipientes. Por isso é tão 
importante guardar a nota fiscal, bem como 
a receita agronômica.

ORGANIzAR AS EMBALAGENS
Devem-se separar as embalagens lava-

das das contaminadas. As lavadas podem 

TrípliCe lavagem 
1. Esvaziar totalmente o conteúdo 
da embalagem no tanque do pulve-
rizador;
2. Adicionar água limpa à embala-
gem até 1/4 do seu volume; (3x)
3. Tampar bem a embalagem e agi-
tar por 30 segundos; (3x)
4. Despejar a água da lavagem no 
tanque do pulverizador. (3x)
5. Inutilizar a embalagem plástica ou 
metálica, perfurando o fundo;
6. Armazenar em local apropriado 
até o momento da devolução.

lavagem Sob preSSão
1. Após o esvaziamento, encaixar a 
embalagem no local apropriado do 
funil instalado no pulverizador;
2. Aclonar o mecanismo para liberar 
o jato de água limpa;
3. Direcionar o jato de água para 
todas as paredes internas da emba-
lagem por 30 segundos;
4. A água de lavagem dever ser 
transferida para o interior do tanque 
do pulverizador;
5. Inutilizar a embalagem plástica ou 
metálica, perfurando o fundo;
6. Armazenar em local apropriado 
até o momento da devolução.

ser armazenadas em uma caixa de papelão. 
As contaminadas devem ser guardadas em 
sacos plásticos padronizados, disponíveis 
nas revendedoras ou postos de recebimen-
to. A partir daí, o produtor deve atentar-se à 
unidade mais próxima de recebimento des-
sas embalagens e realizar a devolução de 
acordo com as datas de coleta. (veja quadro 
na página 60)

DESTINO DAS EMBALAGENS
De acordo com o coordenador do Inpev, 

as embalagens seguem para a reciclagem 
ou incineração. “São passíveis de reciclagem 
95% das embalagens vazias de defensivos 
agrícolas (plásticas, metálicas e de papelão) 
colocadas no mercado. Os 5% restantes são 
embalagens que tecnicamente não podem 
ser lavadas (como embalagens flexíveis e 
embalagem que acondicionam produtos não 
miscíveis em água), então são encaminha-
das à incineração, como também aquelas 
que não foram corretamente lavadas pelos 
agricultores”, finaliza.

Conheça os 
procedimentos 
para devolução

Patrícia Moretti: "Em nossa região aumentou 5% em relação ao ano anterior o número 
de produtores que devolveram o material"



Abril/Maio 201356

Cozinha muito bem organizada, panos 
de pratos branquinhos, o chão parecia até 
um espelho, de tão limpo que era. Logo deu 
para perceber que estávamos na casa de 
uma cozinheira de “mão cheia”, muito ca-
prichosa por sinal. “Você vai aprender uma 
receita com a dona Dair? Nossa, ela faz cada 
prato gostoso”, dizia uma das funcionárias 
do Sindicato Rural. “Amor, esse é o segre-
do de qualquer receita, quando fazemos 
com amor, tudo sai delicioso”, diz sorrindo 
a produtora rural Dair Cavichiom. Ela estava 
nos esperando para ensinar uma saborosa 
receita, com todos os ingredientes devida-
mente separados e organizados, o que não 
imaginávamos, era que dentro do forno nos 
aguardava uma surpresa.

Assim que chegamos, a produtora Dair 
logo falou: "Essa receita veio da Itália. Um 
padre italiano, Giuseppe Espera, amigo da 
família, nos ensinou esse prato". Há dez 
anos a Conserva de Tomate Verde faz suces-
so, quem experimenta pede a receita, e dona 
Dair, prontamente ensina. “Já ensinei para 
família, amigos, todos adoram”, orgulha-se. 
A conserva de tomate verde é um acompa-
nhamento ideal para churrasco, pizza ou 
salada.  A família Cavichiom trabalha com 
avicultura e hortaliças, mas é claro que o 
talento culinário da produtora Dair, também 
contribui com a renda da família. “Faço pães 
e cucas para vender na feira, meus clientes 
gostam muito”, comemora Dair. Ela conta o 
porquê escolheu essa receita para a Sindi-
rural. “Gostaria de fazer algo diferente, que 
fosse uma novidade. Pode procurar na inter-
net, não tem receita igual”, alerta sorrindo 
a produtora.

Mas, vamos deixar de papo e contarmos 
para você essa receita. Antes, lembra da 
surpresa do forno? Pois é, a talentosa Dair, 
fez uma pizza para acompanhar a conserva, 

CONSERVA DE 
TOMATE VERDE
Receita que veio da Itália 
é ensinada pela produtora 
rural Dair Cavichiom, 
especialmente para a 
Revista Sindirural

e olha que tudo foi elaborado por ela, até a 
massa da pizza. Não resistimos né? No final 
da visita, percebemos o porquê fomos tão 

Tempo: 15 horas
(1) ingredientes: 1  kg de tomate ver-

de em fatias finas/1/2 kg de pimentão verde 
fatiado/1/2 kg de cenoura ralada/1/2 kg de 
cebola fatiada/3 dentes de alho/1 colher de 
sopa rasa de sal/azeite até cobrir os ingre-
dientes/orégano a gosto/azeite/4 vidros.

modo de preparo: Faça uma camada 
de tomate verde no escorredor de macarrão 
e salpique sal. Continue acrescentando mais 
camadas até utilizar todo o tomate, sempre 
adicionando sal em cada camada. Deixe 
esse tomate por 12 horas. Após esse período 
de 12 horas, acrescente o vinagre de modo 
a cobrir o tomate e deixe por mais duas ho-
ras. Faça o mesmo processo do vinagre com 
os outros ingredientes. Cebola, pimentão e 
cenoura. Depois, escorra cada ingrediente 
no escorredor de macarrão (2) e retire todo 
o excesso do vinagre com um pano de pra-
to (3). Misture todos os ingredientes (4), 
acrescente o alho, uma colher de sopa de sal 
e orégano a gosto. Mexa bem. Coloque a 
mistura no vidro (5) e acrescente azeite, até 
completar. Deixe no vidro pelo menos até o 
próximo dia. Quanto mais tempo permane-
cer fechada, mais saborosa ela será.

RECEITA

bem recebidos e tratados com tanto carinho, 
dona Dair disse: “Adoro receber pessoas na 
minha casa, obrigada pela visita”.

Conserva de 
tomate verde

3

4

5

2

1
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Intoxicações podem ser evitadas 
com hábitos simples de higiene. Os 
produtos químicos normalmente pene-
tram pela boca através dos alimentos, 
bebidas ou do cigarro quando são ma-
nuseados com as mãos contaminadas. 
Roupas ou equipamentos contaminados 
deixam a pele do trabalhador em con-
tato contínuo com o produto tóxico e 
aumentam a absorção.

Algumas recomendações importan-
tes para evitar intoxicações:

• Lavar bem as mãos e o rosto an-
tes de comer, beber ou fumar.

• Lavar as luvas contaminadas an-
tes de retirá-las. Em seguida, lavar bem 
as mãos com água e sabão.

• Ao final do dia de trabalho, lavar 
as roupas usadas na aplicação.

• Tomar banho com bastante água 

e sabão, lavando bem o couro cabeludo, axi-
las, unhas e regiões genitais.

• Usar sempre roupas limpas.
• As roupas contaminadas devem ser 

lavadas separadamente das roupas de uso 
comum.

• Roupas contaminadas devem ser la-
vadas logo após o dia de trabalho. Quanto 
mais demorar a lavar as roupas, mais difícil 
será a remoção do produto químico.

• Usar luvas de borracha para manipu-
lar ou lavar roupas contaminadas porque 
líquidos concentrados, grãos ou pós podem 
ter contaminado as luvas, botas ou tecidos.

• Enxaguar as roupas contaminadas an-
tes de lavar, para diluir o produto.

• Esvaziar o tanque ou máquina de lavar 
antes de iniciar a lavagem. A pré-lavagem, 
antes da lavagem propriamente dita, é o mé-
todo mais efetivo para remover a contamina-

ção da roupa.
• Depois que acabar a lavagem da 

roupa, limpar bem o tanque ou a má-
quina de lavar para certificar-se de que 
eventuais resíduos sejam removidos.

• A lavagem da roupa deve ser fei-
ta apenas com água e sabão, não sen-
do necessário adicionar nenhum outro 
produto, como água sanitária, etc.

• Limpar ou lavar, conforme o 
caso, os outros equipamentos como 
máscaras, boné árabe, viseira, botas, 
etc, com água e sabão neutro, imedia-
tamente após a sua utilização.

Somente EPI's limpos e desconta-
minados podem proteger de verdade a 
saúde do aplicador.

Principais equipamentos de prote-
ção individual para aplicação de agro-
tóxicos:

• Luvas
• Respiradores
• Protetor facial
• Jaleco e calça em tecido hidro

-repelente
• Boné Árabe
• Botas
• Avental.

DICAS DE
SEGURANçA
DALBERTI

Boas práticas 
para evitar 

intoxicações
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IMPLESUL
Concessionária Stara para Cascavel e região

Visite o Stand da Stara
no Agrishow 2013!

Av. Brasil, 586 - Cascavel/PR - Fone (45) 3222-5672

Agricultura de Precisão - Carretas Agrícolas - Distribuidores de Sementes e Fertilizantes
Niveladores de solo - Plaina agrícola dianteira - Plataforma de Milho - Pulverizadores

Subsoladores - Plantadoras e Semeadoras - Escari�cadores

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

diferença na sua lavoura. Venha nos visitar e conhecer as novidades da linha 2013.

CURSOS SENAR Aperfeiçoe seu conhecimento

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

Receitas deliciosas à base de leite foram elaboradas pelos alunos do curso “Derivados do Leite”, realizado dia 29 e 30 de março, 
pelo Senar e Sindicato em parceria com a Agrotec.

Local: Emater – Jangadinha

08/05
Qualidade de Vida - família rural
Local: São Salvador

13/05 A 17/05
Armazenista
Local: Sementes Condor

14/05 A 17/05
Qualificação de Inseminação Artificial
Local: Agrotec

20/05 E 21/05
Produção Artesanal de Alimentos - beneficiamento 
e transformação caseira de mandioca - básico em 
mandioca.
Local: Agrotec

21/05 A 25/05
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - manejo e 
ordenha.
Local: Agrotec

24/05 A 26/07
Trabalhador na Administração de Empresas Agros-
silvipastoris - de olho na qualidade.
Local: Rio do Salto – Globoaves

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

15/04 E 16/04
Trabalhador na Agricultura Orgânica.
Local: Centro de Treinamento Agropecuário - Ibipo-
rã/PR

16/04 A 19/04
Qualificação de Inseminação Artificial
Local: Agrotec

17/04 A 14/08
Gestão de Pessoas - desenvolvimento comporta-
mental.
Local: Globoaves

22/04 E 23/04
Produção Artesanal de Alimentos
Conservação de Frutas e Hortaliças – conservas, 
molhos e temperos.
Local: Centro de Treinamento Agropecuário - Ibipo-
rã/PR

29/04 E 30/04
Trabalhador na Administração de Empresas Agros-
silvipastoris - mercado futuro.
Local: Unicoop

29/04 E 30/04
Produção Artesanal de Alimentos
Local: Centro de Treinamento Agropecuário - Ibipo-
rã/PR

30/04 A 03/05
Trabalhador na Operação e na Manutenção de Or-
denhadeira Mecânica - ordenhadeira mecânica.

04/04 E 05/04
Trabalhador na Bovinocultura de Leite - casquea-
mento de bovinos de leite.
Local: Agrotec

08/04 A 12/04
Mecânico de tratores e máquinas Pesadas.
Local: Centro de Treinamento Agropecuário - Ibipo-
rã/PR

11/04 E 12/04
Produção Artesanal de Alimentos - conservação de 
frutas e hortaliças - conservas molhos e temperos.
Local: Agrotec
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IMPLESUL
Concessionária Stara para Cascavel e região

Visite o Stand da Stara
no Agrishow 2013!

Av. Brasil, 586 - Cascavel/PR - Fone (45) 3222-5672

Agricultura de Precisão - Carretas Agrícolas - Distribuidores de Sementes e Fertilizantes
Niveladores de solo - Plaina agrícola dianteira - Plataforma de Milho - Pulverizadores

Subsoladores - Plantadoras e Semeadoras - Escari�cadores

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

diferença na sua lavoura. Venha nos visitar e conhecer as novidades da linha 2013.
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é NOTíCIA...

Maior empresa mundial de ali-
mentos e bebidas, a Nestlé anuncia 
o seu primeiro investimento estru-
tural no Paraná. A unidade de res-
friamento de leite, com capacidade 
para receber até 200 mil litros por 
dia, será inaugurada no mês de maio, 
no distrito de Juvinópolis, distante 
cerca de 50 quilômetros de Casca-
vel. Os valores investidos ainda não 
foram revelados pela multinacional. 
No dia 16 de abril, o representante 
da região Sul da Nestlé coordena 
uma palestra técnica com os produ-
tores da região, com a finalidade de 
apresentar a metodologia de traba-
lho da empresa aos futuros fornece-
dores.

Potencial lácteo 
atrai Nestlé para 
a região Oeste

CALENDÁRIO DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS - 2013 - ADDAV
DATA  DIA LOCALIDADE REVENDA LOCAL TELEFONE PARA CONTATO  
22/04/13 Segunda Sta Tereza do Oeste Coopavel / Agroplanta Coopavel (45) 3231-1178 / (45) 3231-1133 Paulo Amauri
29/04/13 Segunda São Pedro do Iguaçu Grande Lago Grande Lago (45) 3255-1210 / (45) 3255-1254
06/05/13 Segunda Posto de Corbélia     
07/05/13 Terça Sto. Izidoro Coopavel  Estrada geral (45) 3235-1497
13/05/13 Segunda São Sebastião Coopavel Coopavel (45) 3267-9002  
20/05/13 Segunda Catanduvas Oladir - Rua costa e silva,429 Antigo arm Coingra  (45) 3234-1426 Sirlei 
27/05/13 Segunda Tupãssi Plant Insumos / Moinho Iguaçu Plant Insumos (44) 3544-1942 Tupãssi       
03/06/13 Segunda Posto de Corbélia     
04/06/13 Terça Nova União Coopavel Coopavel (45) 3267-1809 André  
10/06/13 Segunda Vera C.do Oeste Agr. Verdes Campos/Coopavel/ I.Riedi Prefeitura   (45) 3267-1308 / (45) 3267-1228
24/06/13 Segunda São Salvador  Comunidade (45) 3220-2674 Neuza 
01/07/13 Segunda Posto de Corbélia     
02/07/13 Terça Ouro V.do Oeste Plantar Plantar (45) 3251-1231  
08/07/13 Segunda Três Barras Pr. Coopavel Coopavel (45) 3235-1230 / 3235-1739 / (46) 3532-1492 
15/07/13 Segunda Km 560 (Antigo 408) Plantar Plantar (45) 3321-1660  
22/07/13 Segunda Ibema  Sementes Condor Sementes Condor (45) 3238-1597
29/07/13 Segunda Catanduvas Coopavel Coopavel (45) 3224-2077 / 3220-5098 / 3234-1539
05/08/13 Segunda Posto de Corbélia     
06/08/13 Terça Sobradinho Herbioeste Herbioeste (45) 2103-2338    9972-1724  
12/08/13 Segunda Campo Bonito Coopavel Coopavel (45) 3233-1350  Gelavir   
19/08/13 Segunda Guaraniçu  Iriedi/ Moinho Iguaçu/ Fertizan I.Riedi (45) 3232-1088 / (45) 3232-2088 / 9136-1076 
26/08/13 Segunda Lindoeste Coopavel Coopavel (45) 3237-1131 / 1260  
02/09/13 Segunda Posto de Corbélia     
03/09/13 Terça Céu Azul Coopavel Coopavel (45) 3266-1230  
09/09/13 Segunda São Judas Herbioeste Herbioeste (45) 9972-0769 / (45) 8811-8470
16/09/13 Segunda Centralito  Comunidade/Igreja (45) 9973-3514
23/09/13 Segunda Juvinópolis Coopavel Coopavel (45) 3239-1227  
30/09/13 Segunda Diamante  Comunidade (45) 3324-3553 / (45) 9928-3238
  Navegantes  Comunidade (45) 3324-3553 / (45) 9928-3238
07/10/13 Segunda Posto de Corbélia     
08/10/13 Terça Medianeira Mult Agro Mult Agro 45 9955-1100 Gilberto  
14/10/13 Segunda São João do Oeste  Comunidade (45) 3346-1006 / 3218-7829 - 9962-1238 Celso  
21/10/13 Segunda Quedas do Iguaçu Sollosul/Maiko Sollosul (46) 3532-1492   
28/10/13 Segunda Esp. Alto Iguaçu Coopavel/Sollosul Coopavel (46) 3553-1218 / (46) 3532-1492  04/11/13 
Segunda Posto de Corbélia     

HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO ITINERANTE
INÍCIO  TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO Contato Adav:(45) 3037-5933 / (45) 9973-3330 
9:00  11:30 13:30 16:00 E-mail: addav2@yahoo.com.br

Queda nas 
exportações do 
agronegócio 
paranaense

Os dados do Ministério de Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio – MDIC, 
mostram que no primeiro bimestre de 2013 
as exportações paranaenses somaram US$ 
2,05 bilhões, uma queda de 14% comparati-
vamente a igual período de 2012 (US$ 2,38 
bilhões), reflexo da situação econômica 
mundial e da logística paranaense. Quanto 
às importações somaram US$ 2,70 bilhões, 
uma queda de 11 % sobre igual período de 
2012 (US$ 3,03 bilhões). O déficit foi de 
US$ 678 milhões. Lembrando que o ano 
de 2012 fechou com saldo negativo de US$ 
1,67 bilhão. Exportações do agronegócio 
do Paraná - alcançaram US$ 1,45 bilhão, 
uma queda de 9% quando comparadas a 
igual período de 2012(US$ 1,59 bilhão) e 
representam 71% das exportações totais do 
estado e 11,3% das exportações do agrone-
gócio brasileiro (US$ 11,7 bilhões).O Pa-
raná ocupa o 3º lugar nas exportações do 
agronegócio nacional. Os complexos soja, 
carnes, produtos florestais e sucroener-
gético respondem por 73,5% do total das 
exportações do agronegócio paranaense. 

Fonte: Faep

Novo ministro da agricultura dará ênfase 
ao aumento de renda do trabalhador rural

O novo ministro da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Antônio 
Andrade, destacou que en-
tre as prioridades da gestão 
à frente da pasta estará o 
trabalho para aumentar a 
renda do trabalhador no 
campo e o fomento ao uso 
de tecnologias sustentáveis 
para os produtores rurais 
que abastecem o mercado 
interno. O anúncio foi fei-
to durante a cerimônia de 
transferência de cargo ocorrida no dia 18 
de março.

Antônio Andrade ressaltou que dará 
ênfase no apoio à parcela de produtores 
rurais que não tem acesso à mecanização 
intensiva e cuja produção é voltada para 
o abastecimento do mercado interno. Ele 
enfatizou também a atenção voltada ao 
uso de novas tecnologias e normas que 
contemplem premissas de sustentabili-
dade, englobando aspectos econômicos, 
sociais e ambientais, para aumentar a pro-

dução de alimentos, gerar 
empregos e receitas e, ao 
mesmo tempo, preservar 
o meio ambiente e os re-
cursos naturais.

PERFIL
O ministro da Agricul-

tura, Pecuária e Abasteci-
mento, Antônio Eustáquio 
Andrade Ferreira, é en-
genheiro civil e produtor 
rural. Filiado ao Partido do 
Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) des-

de 1987. Foi prefeito de Vazante (MG) 
e deputado estadual por três mandatos. 
Está no segundo mandato como deputa-
do federal, do qual se licenciará para co-
mandar o Mapa. Antônio Andrade é pre-
sidente da Executiva Estadual do PMDB 
de Minas Gerais há três anos e, em 2012, 
foi presidente da Comissão de Finanças 
e Tributação da Câmara dos Deputados. 
Também foi membro titular da Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural. Fonte: Mapa
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19/4/1941 ZEFREDO GELINSKI
20/4/1936 ANTONIO CHERLOWSKI
20/4/1941 JULIO SHUNITI OGASSAWARA
22/4/1940 VILSON ALBIERO
23/4/1968 MARIA IVANIR BIAVA
23/4/1961 ZEFERINO DOMINGOS BILIBIO
24/4/1960 EDO PAGNONCELLI PEIXOTO
24/4/1973 MARCELO DE PAULA XAVIER
25/4/1953 DARCY ANTONIO LIBERALI
25/4/1953 JACIR HERMINIO MILANI
26/4/1953 AFONSO ANTONIO BELLAVER
26/4/1950 NERI HOFFMANN
27/4/1952 MARCOS ANTONIO ANDREAZZA
27/4/1972 MAURI EDSON MARMENTINI
28/4/1937 LEONIR LURDES DALTROZO CASOL
29/4/1971 SERGIO DOMINGOS TOCHETTO

MAIO

1/5/1937 ISAIAS LUIZ ORSATTO
2/5/1942 MARIA IRACI PEREIRA
2/5/1988 RAFAEL DA SILVA FORTES
3/5/1958 PLINIO LUIZ GIACOMINI
3/5/1949 RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
3/5/1952 TEUNIS GROENWOLD
4/5/1944 DARCI FRACARO
4/5/1935 JOSE NELI BELOTTO
6/5/1939 NELGA ECKERT SIPP
6/5/1950 ULISSES PASQUAL
7/5/1961 CESAR LUIZ MARCON
9/5/1951 GENOR FRARE
10/5/1964 MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR
10/5/1973 OSMAR FERNANDES DOS SANTOS
11/5/1940 MARIA SEVERINA COMIN
12/5/1975 CARLOS ALBERTO BUGNO

ANIVERSARIANTES
ABRIL

1/4/1935 ANGELO PERUZZO
1/4/1971 CINTIA MARIA ZANDAVALLI
1/4/1964 LUIZ CARLOS ZITTERELL
1/4/1962 PEDRO DE SOUZA
2/4/1940 ROSA SACK OREJUELA
3/4/1938 LIVINO BEIJAMIN STURMER
5/4/1942 ADELIR LEOPOLDO PERINI
5/4/1953 EDI MARIA RAUPP
6/4/1962 IVO MECABO
6/4/1972 PAULO ANTONIO PATZOLD
7/4/1967 AMAURI DAMBROS
8/4/1950 JOSE LANGER
8/4/1972 REGISON LUIZ SLONGO
10/4/1951 JACINTO LERMEN
11/4/1971 NEIVA ROTTA GUILHERME
13/4/1949 HAROLDO STOCKER
14/4/1930 MIGUEL GARCIA SEGURA
14/4/1952 OSVALDO DINALO
15/4/1934 ALTIVIR BRAGANHOLO
15/4/1950 JOSE MARMENTINI
15/4/1955 NILO DANIELI
16/4/1958 LUIZ KATSUMI FUJISAWA
16/4/1946 OSCAR AVELINO ZANELLA
16/4/1932 SEVERINA BERTOLO
17/4/1962 CLAUDECIR VEZZARO
17/4/1962 CLAUDIMIR VEZZARO
17/4/1933 DANILO DOMINGOS SCANAGATTA
17/4/1931 ZENAIDE DE MARCO REBELLATO
18/4/1939 DANILO ZENATTI
18/4/1948 GERALDO APARECIDO MENDES
19/4/1968 ALBERTO JOSÉ PAETZOLD
19/4/1980 DOUGLAS CHAIA MANTOVI
19/4/1968 GILBERTO CARMO PATZOLD

12/5/1955 CLACI PEDRO ZANCANARO
12/5/1962 DIONICE TEREZINHA BRESSAN FORNARI
14/5/1955 DANIEL DRIESSEN
14/5/1940 DORACI LUIZ SCHINATTO
14/5/1937 HARRY OSMAR KRUGER
14/5/1926 OLINDA CORTESE FAVRETTO
15/5/1981 ANGELO BERNARDI FABRO
15/5/1952 BOLEGARIO MACHAJEWSKI
15/5/1954 JOSE VALDIR BUOSI
15/5/1955 MILTON MARTINS DOS SANTOS
18/5/1929 TELMO ZANCHET
19/5/1936 IVO PEGORINI
19/5/1970 NILSON KIYOSHI OKABE
20/5/1965 CLAUDIONOR FRANCISCO ANDREOLLA
20/5/1956 JOSE HEITOR LASKOS
21/5/1952 AMAURILIO PACHECO PIRES
21/5/1923 WALDEMIRO PIOVESAN
22/5/1971 ELIANA MARIA LOPES
23/5/1948 MAIRI RENATO DA SILVA
23/5/1951 NELSO DALMINA
25/5/1941 ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIM
25/5/1974 CLAUDINEIA MARTINS
25/5/1958 HORST SELBMANN
25/5/1953 JOAO ROBERTO GASPARELO
25/5/1953 LUIZ ALBERTO RIGHETTI
25/5/1947 ODETE VITORIA MENIN ADUR
26/5/1954 PAULO CESAR SOARES
27/5/1953 ALCENO AHLAMANN
27/5/1960 ALCIMAR FORNARI
27/5/1962 LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA
27/5/1969 MARCOS ANTONIO OLDONI
28/5/1952 RICARDO SPOLADORE
29/5/1970 ALBERTO ANGELO FABRIS
30/5/1948 LUTCIA ALBINO ROTTA

Uma equipe de investigadores do 
Instituto Tecnológico de Massachussetts 
(M.I.T.) conseguiram produzir a primeira 
folha artificial com capacidade de fornecer 
energia elétrica suficiente para alimentar 
um lar durante um dia! Investigadores do 
M.I.T. fizeram a proeza de criar uma folha 
que consegue fornecer energia elétrica.  
Para o fazer utilizaram um pedaço de silí-
cio (com cerca de 8 centímetros), 4 litros 
de água, um catalisador (para aumentar a 
velocidade da reacção química) e a luz do 
sol, conseguindo com a junção de tudo isto 
uma folha que é capaz de fornecer eletri-
cidade para alimentar uma casa durante 
24 horas. Esta impressionante invenção foi 
apresentada na Reunião Anual da Socieda-
de Americana de Química, na Califórnia, 
há alguns meses atrás.

 

 

  

 

 AMIGO AGRICULTOR: INVISTA NESTE NEGÓCIO!

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

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

www.agricolavieira.com.br

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

FALECIMENTOS
Assim como felicitamos os aniversariantes, com 
pesar informamos os falecimentos em nosso qua-
dro associativo: Isaías Antônio Bebber, João 
Rezende Damasceno e Romano Toso.
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CONVêNIOS Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais 
em produtos e serviços para os associados do Sindicato Rural Patronal 
de Cascavel. Para usufruir dos benefícios, basta se identificar como 

associado nas empresas conveniadas.

Ligue:
 (45) 3037-7829 / 9972-6113

comercial@revistasindirural.com.br

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

www.gruponewmidia.com.br

PRODUçãO DE VíDEOS
ACTION! Produtora de Vídeo

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

AGêNCIA DE PROPAGANDA
NEWMíDIA COMUNICAçãO

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

Fale direto com o homem do 
campo. Anuncie aqui.

SAúDE
Ortoffísio - Clínica de Fisioterapia

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

Mariana Sossela - Psicóloga
CRP – 08/16211

R. Santa Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

Dra. Selma Segalla
Centro OdontológicoTop

Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

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

Sind Convênios Médicos
Fone 3224-4103

SindConvênios
Medicina e Segurança do Trabalho

Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

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

FARMáCIAS
Farmácias Iguaçu

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

Farmaútil

Farmácias Estrela

www.gruponewmidia.com.br

C O M U N I C A Ç Ã O 

AGENCIA DE PROPAGANDA

PRODUTORA DE VÍDEO

DESIGN & INTERNET

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

Fone (45) 3037-7829

CONSULTORIA
B&M Consultoria

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

RESTAURANTE
Restaurante Kilograma

Av. Brasil, 6792 - Fone 3035-2922

HOTEL
Harbor Hotéis

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

CURSO DE INGLêS

AGRO
Agrosat - Topografia em geral

Rua Osvaldo Cruz, 2349 Fone 3222-2757

Agro Domus
Insumos Agrícolas

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

Agriboi
Produtos Agropecuários

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

RPK Genética
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS

BRANGUS -  BRAFORD
Fone 9944-3759

SEMEx BRASIL
www.semex.com.br

Fones 9987-2673/9121-8827

Máquinas Agroeste LTDA
Av. Brasil, 4128

Fone 3225-3322

Santa Clara Genética 
Av. Brasil, 7640

Fones 3226-6161/9978-0061

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre

Fone/Fax (45) 3321-1600

Plantplan
Fone 3038-7388

Locações Lapa
(45) 3223-2531

EVENTOS
Fotoclique

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

FLORICULTURAS
Galeria das Flores - GF

Floricultura e Decorações
Fone 3035-2072

PEçAS AGRíCOLAS

Multipeças
Irmãos Limberger & Cia ltda

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

PAPELARIA
Suprivel

Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266

Televendas 3224-2004
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