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A agropecuária brasileira não pode ser dividida. Ela é, na sua
 essência, uma só. E a mesma concepção prevalece em relação

aos demais segmentos a ela vinculados. Todos são, genuinamente,
peças de uma única máquina, poderosa e valiosa – o agronegócio,
que produz alimentos e gera empregos, renda, impostos, receitas
externas e tecnologia.

O País tornou-se um dos mais expressivos produtores de cereais
e proteína animal justamente pela contribuição desse setor, como
um todo. A avicultura é atividade que predomina na pequena pro-
priedade. E, nem por isso, deixa de ser um dos ícones do agronegó-
cio. Independente do tamanho da lavoura onde é colhida, a soja se
destina aos mesmos mercados.

É, no mínimo, ignorância promover a separação entre pequena
propriedade e agronegócio. Pior ainda age quem estimula o con-
fronto. Os que se comportam assim, com certeza, são movidos por
má fé. Dividem para enfraquecer. E, depois, aproveitam para se apre-
sentar como protetores daqueles que eles próprios tornam frágeis.

Faz-se necessário identificar interesses que se escondem por trás
dessa estratégia. É só observar o resultado do esforço dos agentes
da ideologia que semeia a cisão entre agricultura familiar e empre-
sarial. Hoje existem 2 ministérios atuando na mesma área, exigindo
volume superior de recursos para sustentação da máquina pública.

O campo não pode continuar sendo afrontado por elementos
movidos por propósitos questionáveis. E não apenas os que pregam
conotação diferente para um termo que significa integração. O se-
tor repudia também manipulações visando contrapor agricultura e
preservação do meio ambiente e não aceita mais preconceito cons-
truído através da ideia de que quem vive da agropecuária não tem
direito de melhorar de vida.
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 O recado é do consultor Osler Desouzart, ex-executi-

vo de empresas como Sadia, Perdigão e Frangosul.

Segundo ele, a produção desta proteína animal é a

que mais vai crescer no mundo ao longo dos próxi-

mos 40 anos, principalmente em razão da progres-

siva escassez de recursos naturais. Mas lembra:

"O que está assegurado é o crescimento, não

quem vai participar dele". Segundo o consultor,

o planejamento estratégico será fundamental,

especialmente diante da tendência de concen-

tração e estruturação de empresas para parti-

cipar de todo o ciclo, até a venda direta ao con-

sumidor no exterior. "O modelo atual, de apenas

produzir aqui e exportar daqui, está se esgotan-

do", afirma. Osler, que esteve em Cascavel profe-

rindo palestra durante o 7º Encontro MercoLab

de Avicultura, fala ainda sobre a baixa remunera-

ção do produtor e prega organização de todos que

integram a cadeia avícola: "É preciso caçar em ban-

do e defender-se em bando", diz, concluindo com um

alerta: "O mundo não está feliz com a condição do

Brasil de maior exportador de carne de aves".

“PREPAREM-SE
PARA PRODUZIR
MAIS FRANGO”

Osler: o que está assegurado é o crescimento

do setor avícola, não quem vai participar dele

www.sindicatorural.com

Quais são as perspectivas para o

setor avícola?
Osler - Entre 1950 e 2010, a pro-

dução mundial de carne suína cresceu
590% e a bovina, 235%. Já a de aves,
neste mesmo período, teve incremento
de 2.051%. E vai continuar liderando
o avanço na oferta de proteína animal,
com um aumento de 118% ao longo
dos próximos 40 anos. Estudos indicam
um salto na produção de carne de aves,
das atuais 94 milhões para 207 milhões
de toneladas/ano em 2050.

A que pode ser atribuída a lide-

rança da carne de aves no cresci-

mento da oferta de proteína animal?

Osler - A razão está na progressiva
escassez de recursos naturais, princi-
palmente terra arável e água. Um fran-

go é abatido em 38 dias, sendo neces-
sário, para cada quilo de carne, 1,7
quilo de alimento. Já um boi fica pron-
to entre 18 a 24 meses e tem conver-
são alimentar de 5,5 quilos. Em todo o
processo, a produção de um quilo de
carne de frango requer 2.828 litros de
água; e de gado, 15.977 litros.

Como fica o mercado de carnes?

Osler - A projeção é de que a carne
bovina, que hoje representa 22% do
mercado de proteína animal, caia para
20%. Ela se tornará cada vez mais um
artigo de luxo. A suína também perde-
rá espaço. Segundo os prognósticos,
reduzirá sua fatia de 38% para 30%. A
de aves saltará de 32% para 42%. Por-
tanto, prepararem-se para produzir
mais frango.
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Então não há motivo para se pre-
ocupar com excesso de oferta, sen-

sação que se tem a cada anúncio de

novo investimento no setor?

Osler - O crescimento está assegu-
rado. Só não está assegurado quem vai
estar presente no futuro. A avicultura
continuará avançando. Mas, como em
todos os segmentos protéicos animais,
há um histórico de preços e margens
declinantes. O que não se pode fazer é
ir além dos níveis previstos de incre-
mento. Que sirva de exemplo o momen-
to que estamos vivendo.

Que exemplo?

Osler - No Brasil, estamos ganhan-
do dinheiro com suíno e bovino. Os
grãos, com cotações baixas, não devem
continuar assim. O único setor que
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vem apanhando é o do frango. Tudo
porque o crescimento médio anual da
demanda era previsto em 4,5% e se au-
mentou a produção em 8,5%. Enquan-
to não houver planejamento estratégi-
co para cenários ao longo de 10 anos e
números perfeitos para anos subse-
quentes, a história do setor será como
montanha russa: quando sobe é deva-
garzinho, quando desce é rápido.

Portanto, há riscos?

Osler - Todos os que não se encon-
tram dentro de um conceito planejado
correm riscos. As pessoas precisam, es-
trategicamente, saber onde querem es-
tar dentro de 10 anos. Não é primeiro
construir o abatedouro e depois ver o
que vai fazer com o frango abatido.
Quando a demanda vem como resulta-
do da oferta, mesmo em um momento
econômico favorável como agora, a avi-
cultura está perdendo dinheiro.

Apesar do cenário atual, a expec-

tativa é boa?
Osler - A expectativa é ótima. No

mundo, o crescimento da atividade é
previsto em 118% até o ano 2050. No
Brasil, será ainda superior. Mas, como
alertei: não há garantias. Está garanti-
do quem for eficiente, tiver plano de
negócios, estratégia. Quem não tiver
um bom planejamento, perderá dinhei-
ro e corre risco de fechar.

E o que dizer ao avicultor, que se
queixa dos resultados?

Osler - Primeiro quero me solidari-
zar com o avicultor. O setor precisa dar
mais atenção ao integrado. Não quer
dizer que a indústria é que está fican-
do com toda a vantagem. Quem está
ganhando é a cidade. Para vender, tem-
se que acatar condições do varejo, às
vezes, quase de escravidão. Há uma
transferência da renda do avicultor,
daquele que faz o transporte e do fri-
gorífico, para estruturas urbanas: tudo
para o alimento ficar mais barato.

Em razão disso, o campo não de-

veria ter compensações indiretas?

Osler - Não podemos esperar solu-
ções políticas. Político, desde o tempo
de Roma, quer duas coisas: pão e cir-

co. Se a população tiver pão barato e
diversão, eles se mantêm no poder.
Quem pode fazer um trabalho, que eu
defino como caçar em bando e defen-
der-se em bando, tem de ser os inte-
grantes de todas as etapas do agrone-
gócio: integrados, agroindústria, forne-
cedores de micro e macro-elementos.

Como fazer este trabalho?

Osler - Com campanhas de consci-
entização sobre a importância do cam-
po. Obviamente que o consumidor quer
preço sempre mais barato. Agora se ex-
plicar que isso significa a ameaça de
tirar o homem do campo, tenho abso-
luta certeza de que sensibilizaria pelo
menos aqueles segmentos melhor in-
formados, mais educados e mais aflu-
entes. Você não pode esperar esse ní-
vel de consciência do sujeito que está
fazendo contas para tentar fechar o
mês: ele está lutando para sobreviver.

E as possibilidades de conquista

de novos mercados?
Osler - Eu estudo 204 países e ter-

ritórios. Destes, 178 importam carne de
frango. O Brasil está presente em 146.
Portanto, não existe muito a conquistar.
Mas há alguns que podem se abrir no
futuro. Entre eles, o Nafta, onde o Cana-
dá permite a importação de cotas do Bra-
sil, mas os Estados Unidos e o México
não. Também podemos esperar a aber-
tura do mercado chinês, a longo prazo.
Hoje já estão autorizando, mas não é um
fluxo consolidado. Mais importante do
que abrir novos mercados, será acompa-
nhar o crescimento dos que já existem.

O que fazer para garantir espaço
nestes mercados?

Osler - Produzir de modo extrema-
mente competitivo. O Brasil, que já é o
maior exportador de carne de frango
do mundo, goza de condição privilegi-
ada: abundância de grãos, tradição na
atividade, tecnologia tropicalizada, sis-
tema integrado vertical, mercado inter-
no potente e 12% das reservas de água
potável do mundo. Mas precisa cuidar
de vários pontos fracos, entre eles, in-
fraestrutura, política fiscal, poucos re-
cursos para pesquisa e falta de poder
de barganha no plano internacional.
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O senhor aponta também para

concentração no setor...
Osler - Haverá empresas cada vez

maiores. O modelo atual da avicultura
brasileira, de produzir aqui e exportar
daqui, está se esgotando. Para continu-
ar o seu crescimento, as empresas te-
rão de marcar presença no exterior, pro-
duzindo, distribuindo, importando ou
exportando lá fora. Obviamente que
isso não permitirá o mesmo nível de
pulverização como é hoje no mercado
brasileiro, onde existem 265 empresas
que produzem e vendem frango. A BRF
deverá responder por quase 30% da
produção brasileira. A Marfrig avança,
comprando grandes transformadores
na Europa. Essas empresas são candi-
datas a ser o que chamamos de "glocais",
organizações que participam do ciclo
completo, até a venda direta ao consu-
midor no exterior. Sempre existirá lu-
gar para o pequeno e o médio, mas a
chance de sobrevivência dependerá cada
vez mais de apoio em planejamento.

E a questão da sanidade?

Osler - O Paraná é um Estado privi-
legiado para a produção de proteína
animal. A tendência é de rebanhos cada
vez maiores, que implica mais riscos sa-
nitários. Se a situação hoje está ruim,
imagina se houvesse uma doença e fos-
se proibida a exportação. A produção
seria cortada em 30% e quem pagaria
a conta seriam todos os elos da cadeia.

Que cuidados se deve tomar?
Osler - Em um raio de 200 km em

torno de Cascavel, a concentração de
suínos e aves é imensa. Faço especial
apelo para que se tenha cada vez mais
cuidado com a biossegurança. Produ-
tor, siga orientações da indústria. Os
animais não devem ser objeto de visi-
ta. Cuidado, que tem gente mal-inten-
sionada. As autoridades deveriam to-
mar providências de proteção sanitá-
ria em aeroportos e rodoviárias. O mun-
do não está feliz com o fato de o Brasil
ser o maior exportador de frango e vai
se aproveitar, porque temos pouco po-
der de barganha internacional, se tiver-
mos um problema de sanidade. Lem-
brem-se: ninguém gosta do que con-
quistamos.
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SAFRINHA
DE 22 MIL TON
TOTAL DA PRODUÇÃO
NACIONAL CRESCE 10%
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Os produtores rurais brasileiros
estão colhendo 27,1% a mais de

milho nesta safrinha. A estimativa da
Conab é de 22,0 milhões de toneladas.
No ano anterior, neste mesmo ciclo,
foram obtidas 17,3 milhões de tonela-
das.

O desempenho da safrinha vem
contribuindo para que o volume do ce-
real em todo o País, na temporada
2009/2010, chegue a 56,2 milhões de
toneladas. São 10% a mais do que na
safra passada (51 milhões).

Em relação à primeira safra, a dife-
rença registrada é pequena, de uma para
a outra. O crescimento se limitou a 500
mil toneladas: alcançou 33,7 milhões de
toneladas na de 2008/2009 e 34,2 mi-
lhões na seguinte.

Além de 57,9% do trigo nacional,
o Paraná está participando, no inverno
de 2010, com 28,6% da safrinha brasi-
leira de milho. Ou seja, com 6,3 mi-
lhões de toneladas. No mesmo ciclo,
ano passado, o resultado havia sido de
4,48 milhões.

Com esse volume, o Estado deve
contribuir com 13,1 milhões de tone-
ladas de milho no ciclo 2009/2010,
destacando-se como o maior produtor
nacional do cereal. Na primeira safra,
os paranaenses colheram 6,8 milhões
de toneladas.

MAIOR PRODUTOR
DE GRÃOS DO PAÍS

A expectativa de safra cheia em
2010 está se confirmando, a partir
dos resultados que vêm sendo ob-
tidos com milho safrinha e trigo. Se-
gundo levantamento do IBGE, os
produtores rurais paranaenses de-
vem colher 31,84 milhões de tone-
ladas de grãos neste ano.

Com esse desempenho, o Esta-
do reassume a liderança na produ-
ção nacional de grãos. Supera em

2,4%, o Mato Grosso, que em 2009
ocupou a primeira posição no
ranking, em razão de quebra na sa-
fra paranaense provocada por adver-
sidades climáticas.

Pesquisa do IBGE indica, para o
Brasil, uma produção de 148 milhões
de toneladas neste ano. O volume é
10,5% maior do que o de 2009 (134
milhões de ton). É também 1,4% aci-
ma do resultado da safra recorde de
2008 (146 milhões de ton).

2008 146,0 milhões de ton

2009 134,0 milhões de ton

2010 148,0 milhões de ton

SAFRA NACIONAL DE GRÃOS



GOIOERÊ

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

UBIRATÃ

Av. Botelho de Souza, 666
(44) 3543-2299

CASCAVEL

BR 277, KM 587
(45) 3218-2828

MEDIANEIRA

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

ASSIS CHATEAUBRIAND

Rua Dom Pedro II, 477
(44) 3528-3182

PALOTINA

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

UMUARAMA

Av. Tirandentes, 2080
(44) 3639-2525

MEDIANEIRA

Av. Miguel Luiz Pereira, 475
(44) 3523-2525

TOLEDO

Av. Ministro Cirne Lima, 2076
(45) 3252-5500

M. C. RONDON

Av. Maripá, s/n
(45) 3254-3200

MA MÁQUINAS AGRÍCOLAS

CONDIÇÕES
ESPECIAIS EM:
� PEÇAS E SERVIÇOS

� LUBRIFICANTES

� BATERIAS

� COLHEITADEIRAS

� TRATORES

� PLANTADEIRAS

� PULVERIZADORES

� TRATORES P/ JARDIM

DIA 27 DE NOVEMBRO, NO CENTRO DE EVENTOS DE TOLEDO

Participe! Venha fazer um ótimo negócio!

EQUIPAMENTOS
EM DESTAQUE Colheitadeiras STS

série 70 em

- 4 modelos: 9470,

9570, 9670 e 9770

Colheitadeiras

saca-palha série 70

- 2 modelos:

1470 e 1570

Colheitadeiras saca-palha modelo 1175,

incluída no programa Mais Alimentos, com

prazo para pagamento de 10 anos e juros de

apenas 2% ao ano

Tratores linha 5000

- mod. 5075 E (MDA),

5078 E e 5085 E

Tratores linha 7000

– 3 modelos: 7185 J,

7205 J e 7225 J

Tratores linha 6000

- modelos 6110 E e J,

6125 E e J,

6145 J e 6165 J

Plantadeiras 1100

- mod. de 7, 9, 11 e 13

linhas pantográficas,

totalmente adequadas

à nossa região

Pulverizadores

- mod. 4630 e 4730,

adequados à região;

E mais: forrageiras

autopropelidas 7350
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GRÃO BOM,
PREÇO RUIM
RENTABILIDADE AGORA

DEPENDE DO MERCADO

Nesta safra de inverno, o clima foi
favorável em todas as fases de

desenvolvimento das lavouras de tri-
go. O resultado: boa produtividade e
um cereal de excelente qualidade. Bem
diferente do ano passado, quando a cul-
tura foi afetada pela estiagem nas fa-
ses de floração e formação do grão e
pelas chuvas durante a maturação.

A estimativa de colheita de trigo,
nesta safra, é de 5,39 milhões de to-
neladas. São 370 mil a mais do que
no inverno passado, apesar da redu-
ção da área semeada no País em
11,2%. Para o Paraná, a previsão é
de 3,12 milhões de toneladas, contra
2,54 milhões em 2009.

Agora, a rentabilidade da triticul-
tura depende só do mercado. E não
há o argumento de qualidade inferi-
or do grão, como foi o caso do cereal
colhido no ano passado. Além disso,
há quebra de safra na Rússia, e cota-
ções no exterior avançaram 50% em
agosto. Mas, mesmo com todos esses
fatores positivos, o ganho com a ati-
vidade no País ainda não passa da es-
perança. Quando a colheita começou,
o preço era o menor dos últimos 4

Várias promessas para estimular
a triticultura não foram cumpridas ao
longo do tempo. Muitas normas da po-
lítica para esta atividade também dei-
xaram de ser aplicadas. Mas, desde
que foram instituídos, em 1943, os
preços mínimos fixados pelo governo,
para o cereal, nunca tinham sofrido
qualquer redução.

Nunca até junto deste ano. Depois
que a safra já estava semeada, o go-
verno anunciou um corte de 10% nos
valores estabelecidos ainda em mar-
ço de 2009. Os preços mínimos de
garantia para a saca de trigo tipo 1
caíram de R$ 33,30 para R$ 29,97
(melhorador), de R$ 31,80 para R$
28,62 (pão) e de R$ 26,46 para R$
23,81 (brando).

A medida provocou revolta. “Os
produtores tomaram a decisão de
plantar o cereal a partir de uma avali-
ação dos custos e garantia de resul-
tado com base nos preços mínimos”,
diz o presidente do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, Paulo Roberto
Orso. “Mas o governo mudou a regra
depois que o jogo havia começado”,
lamenta.

A redução de 10% freia a euforia
com o desempenho da safra, “a me-
lhor dos últimos 15 anos”, conforme
avaliação de Orso. Na sua proprieda-
de, ele alcançou 45,5 sacas por hec-
tare (considerando produto já limpo
e seco), com PH entre 80 e 82.

Em um ou outro ano, registramos
produtividade parecida, mas parciais:
“Não em todas as lavouras e nem ao
longo de todo o período de colheita,
como aconteceu agora”, observa o
presidente do Sindicato. Segundo ele,
a esperança é uma reação dos pre-
ços no prazo máximo de 60 dias.

IMPORTAÇÃO
Mas as possibilidades de alta es-

tão sendo limitadas pelo aumento do
ingresso do trigo de fora. Em agosto,
desembarcaram nos portos brasilei-
ros na menos que 533,8 mil tonela-
das. O acumulado das importações
nos primeiros 8 meses de 2010 é de

�M U D A N D O   O   J O G O

anos: R$ 23,75 a saca. No final de
setembro, situava-se ao redor de R$
25,00, para custo de produção supe-
rior a R$ 32,00.

PREÇO MÍNIMO
O que acontece com o trigo brasi-

leiro é inadmissível, diz Ivo Bosqui-
rolli. De acordo com o produtor, a
política do governo para a cultura é
um desastre: “Só há garantia para o
valor financiado”. Ele lamenta a re-
petição de promessas, a cada ano, que
acabam sendo cumpridas apenas pela
metade.

Nesta safra de inverno, Bosquiro-
lli plantou 48,4 hectares com trigo,
na localidade de Barro Preto, em Cas-
cavel. Colheu, em média, 51,65 sa-
cas por hectare. Uma produção de
ótima qualidade. O PH variou de 80
a 82. “É uma situação que se vê a cada
20 anos”, constata.

Porém, o resultado financeiro da
safra ainda é uma incógnita, segun-
do o produtor. Ele espera vender pelo
menos pelo preço mínimo. Mas reve-
la preocupação. É que o governo ain-
da não comprou nem toda a safra do
ano passado.

No ano passado, Bosquirolli ob-
teve uma média de apenas 33 sacas
de trigo por hectare. E com PH muito
abaixo do mínimo. Uma parte ficou
próxima da classificação como trigui-
lho e acabou negociada por R$ 10,00
a saca. Em uma idêntica a de 2010, o
prejuízo foi de R$ 20 mil.

�T R I G O

Bosquirolli: política oficial para a cultura do trigo é um desastre

PRODUTOR
É TRAÍDO
MAIS UMA VEZ
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FAEP ENTRA NA JUSTIÇA
CONTRA PORTARIA

A Federação de Agricultura do Esta-
do do Paraná entrou com mandado de
segurança, junto ao Supremo Tribunal
Federal, contra a portaria que reduziu os
preços mínimos do trigo em 10%. A Faep
alertou que o Decreto-Lei nº 79, de 19
de dezembro de 1966, estabelece que
os valores devem ser definidos com an-
tecedência de no mínimo 60 dias do iní-
cio do plantio.

O pedido de liminar foi indeferido pelo
ministro Herman Benjamin, do STF. Para
ele, a edição fora do prazo não acarreta,
por si só, a nulidade sustentada, “mas
sim mera irregularidade, cujo atraso se
justifica razoavelmente em detrimento
das modificações na situação da crise
mundial dos insumos, fato esse que é
incontroverso e independe de provas nos
autos”.

A Faep manifestou discordância com
a linha adotada pelo ministro e anunciou
que irá recorrer da decisão contrária aos
interesses dos produtores rurais.

Paulo Orso

Governo mudou

a regra depois

que o jogo

havia começado

4,4 milhões de tonela-
das, 17% acima do acu-
mulado em igual perío-
do no ano passado.

O cereal do Canadá,
França e EUA está che-
gando ao Nordeste mais
barato do que o trigo
produzido no Sul do Bra-
sil. “A principal razão re-
side no custo do frete”,
explica Orso, acrescen-
tando que o transporte
entre os portos brasilei-
ros, que só pode ser fei-
to com navio de bandei-
ra nacional, é mais
caro.



A área com canola no País aumen-
 tou 45,9%. Subiu de 31 mil hecta-

res em 2009, para 45,2 mil nesta safra
de inverno. No Paraná, o incremento
foi ainda maior: de 89,3%. Já na re-
gião Oeste, passou de 120%, com o
cultivo de 7,1 mil hectares.

A Conab estima a colheita de 60,7
mil toneladas de canola em 2010, con-
tra 42,2 mil na safra anterior, o que sig-
nifica um incremento de 43,8%. A pro-
dução é direcionada para indústrias de
óleos comestíveis e unidades de biodi-
esel.

“A produtividade média na região
de Toledo está se situando entre 25 a

30 sacas por hectare”, informa Arman-
do Toko, diretor da Herbioeste. Segun-
do ele, os custos com insumos e ope-
racionais, na condução da cultura, fi-
cam abaixo de 15 sacas por hectare.

Toda produção tem comercializa-
ção garantida. “Contratos de fomento
firmados antes do plantio asseguram
a venda”, segundo Alzemir Luís Dirin-
gs, diretor da Oeste Insumos. O preço
pago pela saca de canola, segundo ele,
é atrelado à cotação da soja.

“É uma alternativa viável – de bai-
xo custo e de menor risco do que o
trigo”, diz Alzemir. De acordo com ele,
os produtores que aderiram a esta cul-
tura estão satisfeitos e a perspectiva é

O AVANÇO
DA CANOLA
ÁREA NO OESTE DEVE
TER NOVO SALTO EM 2011

�C U L T U R A

de um aumento ainda maior de área
no inverno do ano que vem.

Idêntica tendência é observada por
Armando. A Herbioeste fechou contra-
tos de compra de canola neste ano, de
uma área de quase 2.000 hectares. Para
a próxima safra, estima o diretor, po-
derá alcançar 6.000 mil hectares na
região de Toledo.

A canola colhida no Oeste está sen-
do destinada para duas empresas: às
unidades da BSBios em Marialva, no
Paraná, e Passo Fundo, no Rio Grande
do Sul, para a produção de biodiesel; e
para a Celema, em Giruá, no Rio Gran-
de do Sul, para extração de óleo co-
mestível.





SOB A AMEAÇA DO
“LA NIÑA”

� S A F R A   D E   V E R Ã O

Deve faltar chuva durante
a safra de verão. A pre-

visão é unânime entre os me-
teorologistas, a partir da con-
firmação do fenômeno La
Niña. É assim toda vez que há
um resfriamento das águas do
Oceano Pacífico, na linha do
Equador. Quando ocorre o contrá-
rio, um aquecimento, as precipita-
ções são intensas no Sul do País – é en-
tão o El Niño.

Nunca se anunciou e se detalhou
tanto uma tendência climática. Prog-
nósticos indicam que o La Niña poderá
se estender até o outono, com alguns
meses úmidos e outros secos. Segundo
o Somar, o auge será em novembro,
quando as chuvas diminuem conside-
ravelmente na região Sul. “Naquele
mês, o desvio negativo chega a 45% no
Paraná, fazendo com que o acumulado
não alcance 100mm”, diz o Instituto.

Boletim do Somar fala ainda de chu-
vas abaixo da média no Sudoeste do
Paraná, em janeiro. Em fevereiro, é a
vez do Oeste sofrer déficit hídrico, com
um acumulado de apenas 80mm. Ao
longo do período em que prevalecer o
fenômeno, a previsão é mais crítica
para o Rio Grande do Sul. É consenso
ainda que o Sul do País registrará me-
nos calor que o normal.

Um aviso de que o fenômeno La
Niña está aí foi sentido já no final de
agosto e em setembro. Houve escassez
de chuva por aproximadamente 45
dias, situação que contribuiu para a
colheita de um trigo com melhor qua-
lidade, mas atrasou o preparo do solo
e o início do plantio da nova safra.

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010

CAMPO SE PREPARA
PARA ENFRENTAR
FASE DE ESTIAGEM

12 � SINDIRURAL www.sindicatorural.com

MEDIDAS DE
CURTO PRAZO

�Fazer a semeadura escalonada den-

tro das épocas recomendadas pelo zone-

amento agrícola, para que as fases mais

sensíveis ao déficit hídrico não ocorram

na mesma época.

�Usar as cultivares recomen-
dadas pelo zoneamento agrí-
cola, se possível cultivares
com ciclos diferenciados,
posicionando a semeadura
de cada cultivar em sua
época mais apropriada e,
quando disponíveis, cultiva-
res mais tolerantes à seca.
�Fazer a semeadura só após

chuvas suficientes para suprir a

deficiência de água no solo. Se o

solo estiver seco, são necessários 30

a 40 mm para garantir a emergência.

�Contratar um seguro agrícola
para proteção contra eventos climáti-
cos extremos.

�Sempre que possível, fazer a diver-

sificação das culturas.

�Evitar populações de plantas su-
periores ao recomendado.

�Realizar a adubação recomendada

conforme análise do solo, de preferência apli-

cando o adubo em maior profundidade.

�Não queimar os restos culturais
em hipótese alguma.

�Realizar cuidadoso manejo de pra-

gas, especialmente as que atacam no

início do ciclo em períodos com menor

precipitação, como as lagartas elasmo e

rosca. Cuidado com as pragas que ata-

cam na época seca, como a lagarta do

cartucho do milho.

�Fazer rigoroso controle de plan-
tas invasoras que competem por água
com a cultura.

�Racionalizar o uso da água, utilizan-
do orientação técnica para o manejo da
irrigação das lavouras.

MEDIDAS DE MÉDIO
E LONGO PRAZOS

�Realizar o planejamento da pro-
priedade, tendo em mente a convivên-
cia com estiagens e enchentes, que
são fenômenos cíclicos característi-
cos do clima regional.

�Readequar o terraceamento da pro-

priedade, visando a proteção contra a ero-

são dos solos e também a manutenção

O QUE FAZER?

Visto de longe

Imagem em infra-vermelho

captada por satélite da Nasa

mostra as temperaturas nas

diversas regiões do planeta

COODETEC PESQUISA SOJA RESISTENTE À SECA
A Coodetec deverá avançar no desenvolvimento de variedade de soja

geneticamente modificada resistente à seca. A cooperativa solicitou à CTN-
Bio autorização para “avaliar a estabilidade produtiva de eventos de soja
contendo o gene p5cs” no próximo período de plantio de verão, em Casca-
vel e Palotina, além de Rio Verde (Goiás).

TOMANDO PREUCAÇÕES
Os produtores rurais estão ado-

tando estratégias para reduzir os
efeitos negativos de uma eventual
estiagem na safra de verão. Uma
delas é escalonar a semeadura, para
evitar que, em caso de falta de chu-
vas, toda a lavoura possa ser atingi-
da em um estágio mais crítico.

O alerta dos meteorologistas
também reforça a necessidade de
adoção de culturas com ciclos dis-
tintos: precoce, semiprecoce e lon-
go. E, entre outras providências,
também aponta como fundamental
a opção pelo plantio direto bem-es-
truturado, o que faz com que o solo
tenha maior capacidade de retenção
de água, minimizando prejuízos.
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Fonte: “O Fenômeno La Niña e a Agricultura

do Paraná – Aviso Especial para a Safra 2010/
2011”, estudo do Iapar, elaborado pelos pes-
quisadores Paulo Henrique Caramori, Dalziza

de Oliveira, Leocádio Grodzki, Heverly Morais,
Wilian da Silva Ricce e Ângela Beatriz Costa

RECOMENDAÇÕES PARA MINIMIZAR PREJUÍZOS COM ESTIAGEM

da água no local, para infiltrar

e abastecer o lençol freático.

�Utilizar o sistema de
“cultivo mínimo” ou “plantio
direto na palha”, intensifi-
cando as práticas agrícolas
que visam melhorar a reten-
ção de umidade no solo, in-
cluindo a cobertura do solo
com restos culturais, adu-
bação verde ou orgânica e
mínimo revolvimento do solo.

�Utilizar a rotação de culturas e plan-

tio de adubos verdes, nunca deixando o

solo exposto, com o objetivo de protegê-

lo e de repor sua matéria orgânica, au-

mentando assim sua capacidade de ar-

mazenamento de água.

�Diversificar as atividades na pro-
priedade rural, incorporando culturas
permanentes e florestas, que possu-
em menores riscos climáticos.

�Dimensionar as criações de acordo

com a disponibilidade de

água, manejo dos dejetos

e disponibilidade de alimen-

tos, descartando animais

improdutivos.

�Manter reservas de
forragens para uso emer-
gencial, com estoques
necessários para vencer
os períodos adversos.

EM RELAÇÃO AO
MANEJO DA ÁGUA

�Organizar-se para o abastecimento

coletivo de água, principalmente por meio

de fontes e água dos rios, implantando

centrais de tratamento e redes de distri-

buição de água.

�Construir ou aumentar depósitos
de água (açudes e cisternas).

�Utilizar sistema de coleta e armaze-

namento da água das chuvas.

EM RELAÇÃO
AO AMBIENTE

�Reflorestar as áreas de maior de-
clividade.

�mplantar, repor e proteger com cer-

ca a mata ciliar ao redor de nascentes,

córregos e rios.

�Isolar os rios, riachos, açudes e
bebedouros, evitando o acesso dire-
to dos animais.

�Manutenção constante dos be-
bedouros para os animais (limpar, re-
visar e cercar).

�Verificar vazamentos nos bebedou-

ros, açudes e cisternas.
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�P O Ç O   A R T E S I A N O

TECNOLOGIA
AUMENTA VIDA ÚTIL
EXECUÇÃO EXIGE
QUALIDADE E
RESPONSABILIDADE

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010

Equipamentos utilizados, conheci-
 mento, suporte técnico e respon-

sabilidade profissional. Estes aspectos
são fundamentais para que o investi-
mento em um poço artesiano assegure
o melhor resultado possível. E não ape-
nas em relação ao valor aplicado. Mas,
principalmente, quanto à eficiência na
operação do sistema e a sua vida útil,
fatores preponderantes para que se te-
nha o melhor custo-benefício.

O alerta é do mestre em Geociênci-
as Fernando Costa Goulart, diretor da
GC Engenharia Ambiental. Segundo
ele, a tecnologia empregada na perfu-
ração é importante: “Equipamentos
modernos garantem a execução de um
poço com melhor alinhamento e verti-
calidade”, explica, acrescentando que
“isso significa menor possibilidade da
tubulação enroscar e de queda da bom-
ba, além de aproveitamento por um
período superior”.

Outro detalhe destacado por Fer-
nando é quanto a estudos de geologia
e hidrogeologia. “Contribuem para co-
nhecer o manancial subterrâneo, veri-
ficando a sua natureza, vantagens e li-
mitações”. De acordo com ele, são in-
formações que ajudam a definir se a
opção é a indicada para atender aos pa-
râmetros do projeto, em função da ca-
pacidade do aqüífero existente.

Os aspectos hidrogeológicos são
interpretados a partir de dados do ca-

dastro nacional dos poços existentes na
localidade e no seu entorno. Eles dão
indicativos sobre profundidade, vazão,
níveis estáticos e dinâmicos, seqüência
litológica a ser perfurada e previsão da
quantidade de poços necessários para
atender a demanda.

LEGALIDADE
Na hora de contratar uma empresa

para perfurar um poço tubular profun-
do é necessário considerar qualidade e
também responsabilidade. “O mais ba-
rato e mais simples nem sempre é um
bom negócio”, frisa Fernando, acentu-
ando que a falta de preocupação com
estes detalhes pode transformar o que
seria uma solução em um grande pro-
blema.

O cliente precisa exigir da empresa
a ser contratada, a comprovação de que
está habilitada para desenvolver a ati-
vidade. No contrato social, deve cons-
tar como objeto a perfuração de poços
artesianos e engenharia. E, ainda, ser
vinculada à Associação Brasileira de
Águas Subterrâneas (ABAS) e estar re-
gistrada no CREA/PR, com responsá-
vel técnico habilitado, contratado e
anotado, podendo este ser geólogo ou
engenheiro de minas.

O diretor da GC recomenda ainda
atenção para a necessidade de atesta-
dos de capacidade técnica devidamen-
te acervados no CREA; certidões nega-
tivas do INSS, Receita Federal e de re-
gularidade com o FGTS; relação de
equipamentos de perfuração, testes de
bombeamento, manutenção e instala-
ção de sistemas de bombas submersas.
“A construção de poço tubular profun-

do é uma obra de engenharia e sua exe-
cução deve obedecer a regras e condi-
ções impostas pela ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas”, frisa.

Fernando Goulart

Capacidade para

atingir profundidade

de até 550 metros
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EMPRESA USA TECNOLOGIA
IDÊNTICA À UTILIZADA
PELO SETOR PETROLÍFERO

Especializada na área de águas sub-

terrâneas, a GC Engenharia Ambiental

chegou ao Oeste do Paraná no início de

2009. E, em um ano e meio, já consoli-

dou a sua atuação através da prestação

de serviços na grande maioria dos muni-

cípios da região, para produtores rurais,

cooperativas, indústrias, agroindústrias,

condomínios e prefeituras.

A empresa, fundada há 10 anos, tem

matriz em Sorocaba (SP) e filial em Pero-

bal (PR). Faz parte de um grupo que atua

nos setores de perfuração de poços arte-

sianos, engenharia ambiental, saneamen-

to e agropecuária. Na sua lista de clien-

tes estão Arcelor Mittal, Honda do Brasil

S.A, Cimentos Votorantim, Cargill Agríco-

la S.A, Copagril e Friella.

No Oeste, a lista ainda inclui diversas

prefeituras, entre elas, Cascavel, Toledo, Céu

Azul, Vera Cruz do Oeste e Itaipulândia. Tam-

bém executou poços artesianos para inú-

meros projetos nas áreas de avicultura, sui-

nocultura e bovinocultura de leite.

A GC utiliza, na perfuração e manu-

tenção de poços, equipamentos de últi-

ma geração. “O sistema de prospecção é

o roto-pneumático, tecnologia idêntica à

empregada em poços de petróleo, com

capacidade para atingir profundidade de

até 550 metros”, informa Fernando Cos-

ta Goulart, diretor da empresa.

Credenciada no CREA do Paraná, São

Paulo e Rio de Janeiro, a empresa conta

com equipe técnica multidisciplinar, pos-

suindo, em seu quadro de funcionários,

geóloga, engenheiro eletricista, engenhei-

ro civil, engenheiros ambientais, enge-

nheira florestal, biólogos, químicos, bio-

médica, tecnóloga em meio ambiente,

entre outros.

SOLUÇÃO
A tecnologia utilizada pela GC trouxe

uma importante vantagem no projeto de

abastecimento de água na Fazenda Igua-

çu/Star Milk, na Linha Nova União, em

Céu Azul. Foi viabilizada perfuração de

poços junto à leiteria, onde se encontram

900 vacas produzindo pelo sistema de

confinamento. A proposta de outras al-

ternativas avaliadas era a execução no

ponto da propriedade com menor altitu-

de, distante da sede.

“O imóvel fica em uma região de bai-

xa disponibilidade hídrica subterrânea,

com histórico de poços com grande pro-

fundidade e pouca vazão”, relata Fernan-

do. Mas, de acordo com ele, a tecnolo-

gia e a base de dados hidrogeológicos da

GC asseguraram o atendimento da de-

manda com dois poços: um de 120 e ou-

tro de 150 metros de profundidade, com

produções de 10 mil litros e 6 mil litros

por hora.

“O resultado foi uma solução perfeita

para as nossas necessidades e exatamen-

te no local desejado”, diz Mário Sossella

Filho, diretor do projeto Star Milk. Segun-

do ele, foi um trabalho bem planejado e

executado com rapidez, assegurando dis-

ponibilidade no volume exigido. “E água

de excelente qualidade, como requer a

produção de leite”, completa.



�B R A Q U I À R I A

CONSÓRCIO DA GRAMÍNEA
COM MILHO AJUDA NA
RECUPERAÇÃO DO SOLO

O CAPIM DO BEM
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Suas raízes profundas descompactam
o solo, favorecendo a oxigenação da

terra, diminuindo a erosão e aumen-
tando a absorção de água e nutrientes.
Ao mesmo tempo, fornece palha em
volume que proporciona excelente co-
bertura até a emergência da cultura se-
guinte e acrescenta matéria orgânica.

Estamos falando de um capim: a
Braquiária ruziziensis, que começa a se
revelar como uma importante aliada em
práticas conservacionistas. E ainda
pode garantir todos esses benefícios
com a manutenção do ciclo tradicional
de safras desenvolvido no Oeste do
Paraná.

A tecnologia utilizada é o plantio
da gramínea em consórcio com o mi-
lho safrinha. A prática já vem sendo
adotada por alguns produtores rurais
da Região, principalmente na faixa pró-
xima ao reservatório da Hidrelétrica de
Itaipu, onde o clima é mais quente.

Em Santa Helena, Isaías Giovane-
lla fez esta opção em sua propriedade
na Linha Progresso, às margens do lago.

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010

A decisão foi movida pela observação
de sinais de que precisava tomar algu-
ma atitude para recuperação do solo:
a presença de torrões e baixa capaci-
dade de retenção da umidade.

10 PÉS POR METRO
O produtor semeou milho safrinha

no dia 20 de fevereiro. Entre cada filei-
ra de 70 centímetros de largura, no dia
seguinte, plantou uma linha com Bra-
quiária ruziziensis: 10 pés por metro
linear. Foram usados 8 quilos de semen-
te da gramínea por alqueire, adquirida
ao custo de R$ 8 reais por quilo.

Na lavoura de milho, não houve
qualquer trato cultural diferente em
razão do consórcio. O cereal foi colhi-
do no dia 18 de agosto. Giovanella pro-
gramou para depois de 20 de outubro,
o plantio de soja na safra de verão
2010/2011. A dessecação do capim
será de 10 a 15 dias antes da implanta-
ção da nova cultura.

"A Braquiária é mole: o tempo ne-
cessário nesse processo é praticamente
idêntico ao da aveia", explica o enge-
nheiro agrônomo Neri Noro. "A elimi-
nação da gramínea ocorre de forma
eficiente com o emprego de glifosato",
explica. A fitomassa produzida fica em
torno de 15 toneladas por hectare.

Giovanella: Braquiária também
controla ervas daninhas

O agrônomo, da cooperativa Lar, diz
que acompanhou já na safrinha do ano
passado, algumas experiências de cul-
tivo consorciado, com bons resultados.
Segundo ele, é uma alternativa de re-
cuperação do solo para quem não pode
abrir mão de renda no inverno. "A aveia
seria melhor, mas significa uma safra a
menos no ano", frisa Noro.



SEM PROBLEMAS
COM A BUVA

A primeira vantagem do consórcio
entre milho safrinha e a Braquiária ru-
ziziensis, já notada por Isaías Giova-
nella, é no controle de ervas daninhas.
Depois da colheita, na resteva, prati-
camente só se observa a palhada do
cereal e as touceiras da gramínea.

Ele andou pela lavoura e não en-
controu nenhum pé de buva. Bem di-
ferente do que aconteceu no ano an-
terior. "Esta praga resistiu ao herbici-
da e teve de ser eliminada manualmen-
te, durante o desenvolvimento da cul-
tura da soja", relata o produtor.

Além de ocupar o espaço que seria
tomado por outras ervas daninhas, a
braquiária formou uma considerável
camada de massa verde que está pro-
tegendo o solo durante a transição de
uma safra para a outra. "O solo ficaria
exposto ao longo de mais de 60 dias",
lembra Giovanella.

A lavoura de milho safrinha produziu
210 sacas por alqueire, dentro do espe-
rado pela tecnologia aplicada. Quanto à
competição do capim com o cereal, o
agricultor não visualizou problema. De
acordo com ele, quando a gramínea al-
cançou um palmo, o milho já estava com
mais de um metro: "Se houve alguma
perda, com certeza será muito bem com-
pensada com o aumento da produtivi-
dade nas safras seguintes".

�FT 1000 é uma isca
formicida à base de fipronil,
que age apenas por ingestão.

�Aplique a isca diretamente da embalagem, sem contato manual,
ao lado dos carreiros com maior movimentação de formigas e
também, próximo aos olheiros altivos. Distribua as iscas próximo ao
maior número possível de olheiros.

�Complete o tratamento do formigueiro aplicando toda a isca
necessária em uma única operação.

�Não aplique a isca dentro dos olheiros, pois o produto deve ser
carregado pelas formigas.

�Não aplique em dias chuvosos, com ameaça de chuvas,
ou em solos úmidos. A umidade pode prejudicar o transporte da
isca para o interior do formigueiro.

ACABE COM A SAÚVA

SOLICITE A VISITA DE

NOSSO REPRESENTANTE

F. (45) 9972-8860

DE FORMA
RÁPIDA E
EFICAZ

�FT 1000 é transportado para o interior do formigueiro pelas
cortadeiras/carregadeiras. Não sendo percebido pelas formigas,
é rapidamente distribuído por toda a colônia, atingindo as panelas
mais profundas e distantes.

�Dentro do formigueiro existem as formigas encarregadas de
cultivar o fungo, que é o alimento de todas as formigas, inclusive
da rainha. Essas formigas são chamadas de jardineiras.

�As jardineiras, ao incorporarem FT 1000 ao fungo, se intoxicam
e começam a morrer em 48 horas após a aplicação. E quando
elas morrem, o fungo deixa de ser cultivado e fica impróprio para
a alimentação das formigas. Assim, sem as jardineiras, todas as
formigas, inclusive a rainha, morrem de fome (por inanição).

Modo de ação
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�C A S C A V E L

Leite e queijos prato, fatiado, colo-
 nial, mussarela e provolone; rico-

ta, nata, manteiga e doce de leite; sa-
lame, linguiça, torresmo, bacon, mor-
cília, krakovia e espetinhos; mel, ovos
e ovos em conserva; carnes de gado,
suíno, frango, ovelha, cabrito, avestruz,
codorna, peixe e rã.

Esta diversidade de produtos elabo-
rados por agroindústrias de Cascavel é
colocada no mercado com a chancela
do Serviço de Inspeção Municipal de
Produtos de Origem Animal (SIM/
POA). Ao todo, são 68 estabelecimen-
tos, responsáveis pela geração de 322
empregos diretos e milhares de indire-
tos, e que apresentaram, em 2009, fa-
turamento de R$ 25,5 milhões.

São 4 laticínios, 10 abatedouros
(frangos, bovinos, avestruz, codorna,
suínos, ovinos e caprinos), 10 fábricas
de embutidos, 2 casas de carnes, 10 dis-
tribuidoras de carnes e frios, 1 entre-
posto de mel, 1 frigorífico de peixes e
de rã, 5 granjas e entrepostos de ovos,
1 fábrica de conservas de ovos de co-
dorna, 22 queijarias e 2 produtores de
espetinhos.

“O serviço de inspeção municipal
garante a produção e comercialização
de produtos de origem animal seguros
para consumo”, explica o secretário de
Agricultura de Cascavel, João Batista
Cunha Júnior. De acordo com ele, esse
serviço é estratégico para viabilizar e in-
crementar o desenvolvimento das agro-
indústrias, “proporcionando agregação
de valor à produção rural”, frisa.

68 AGROINDÚSTRIAS NO SIM/POA
INSPEÇÃO MUNICIPAL
LEGALIZA FABRICAÇÃO
E VENDA DE PRODUTOS

SIM de Cascavel poderá ser o primeiro do Paraná a aderir ao SISBI

ATENDIMENTO
A equipe do SIM/POA é forma-

da por quatro médicos veterinári-
os, que executam inspeção sani-
tária e fiscalização nos estabele-
cimentos. É ainda responsável por
normatizar a implantação de uni-
dades destinadas à obtenção de
matéria-prima, industrialização e
beneficiamento de alimentos de
origem animal, assim como o
transporte de produtos, o registro
da embalagem e rotulagem.

Segundo o médico veterinário
João Carlos Koehler, da Secreta-
ria de Agricultura de Cascavel, o
serviço realizou de janeiro de 2009
a setembro de 2010, 1.980 horas
de inspeções em linha de abate,
185 fiscalizações em estabeleci-
mentos, 545 horas de inspeção
em fábricas de embutidos, 21 vis-
torias prévias para abertura de
novas empresas, 98 análises de
alimentos e água, 195 orientações
a produtores e registrou 10 novas

agroindústrias.
A Secretaria também fomenta

programas de capacitação e trei-
namentos direcionados a produto-
res e funcionários, em parceria
com a Emater, Fundetec, Sindica-
to Rural Patronal e Senar-PR.

As agroindústrias com o SIM
podem comercializar seus produ-
tos somente no município. Existem
também os serviços estadual e
nacional, para unidades com mai-
or capacidade de produção. O ser-
viço municipal está indicando cin-
co empresas para receber audito-
ria, visando credenciamento para
venda de produtos de origem ani-
mal em todo o Brasil. Isso agora é
possível através do recém-criado
SISBI (Sistema Brasileiro de Ins-
peção). “Para esta habilitação, o
SIM passa por auditoria do Minis-
tério da Agricultura”, informa Ko-
ehler, acrescentando que Casca-
vel poderá ser o primeiro municí-
pio do Paraná a aderir ao SISBI.
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NA CAPA DA
GLOBORURAL

O empresário e pro-
dutor rural Plínio Destro
figurou na capa da revis-
ta Globo Rural. Ele foi
destaque da publicação,
na edição de setembro,
em reportagem especial
sobre biocombustíveis.
Destro dedicou na safra
de inverno deste ano,
uma área de 150 hecta-
res, em Cascavel, para o
cultivo de canola. “É uma
plantação tão bonita que
enche os olhos e o coração da gente”, disse à Globo Rural, manifestando
também satisfação com o retorno financeiro da cultura.

�19 a 21 de outubro
5ª Conferência Brasileira de
Pós-Colheita e Fórum Latino America-
no de Pós Colheita.
Centro de Convenções de
Foz do Iguaçu.
www.abrapos.org.br

�27 a 29 de outubro
Curso de Rações. Cascavel-PR.
Horário: 8 às 18 horas.
Coordenação: Osny W. de Souza.
F. (45) 3218-0012 / 9914-9297.
osny@mercolab.com.br

�27 a 29 de outubro
Interleite Sul 2010. 2º Simpósio
sobre Produção Competitiva de Leite
– Região Sul. Chapecó (SC).
F. (19) 3432-2199.
www.milkpoint.com.br/interleite-
sul2010

�5 a 14 de novembro
31ª Expovel – Exposição-Feira
Agropecuária, Comercial e Industrial
de Cascavel.
F. (45) 3228-2526 - Ramal 226 e
(45) 3228-1211.
www.expovel.com.br

7 a 11 de fevereiro de 2011
23º Show Rural Coopavel.
Informações: F. 45) 3225-6885
www.showrural.com.br

BRANCO COM MAIS
FORÇA E ENERGIA

A Branco acaba de lan-
çar 5 novos geradores em
sua linha. São duas ver-
sões BD 12.000 e três BD
15.000 com potência no-
minal de 10 KVA e 13,2
KVA, respectivamente. Os
produtos, que são os de
maior potência da marca,
podem ser usados para dife-
rentes fins: rurais, urbanos,
eventos, construções, entre ou-
tros. Dos cinco lançamentos, dois
deles vêm ainda com ATS (comuta-
dor de transferência automática) di-
reto de fábrica, um acessório que mo-
nitora o fornecimento de eletricidade

e, em caso de falta de energia da rede
elétrica, aciona imediatamente o ge-
rador para que a instalação não fique
no escuro.



N Ú M E R O S

CRESCIMENTO DO PIB
BRASILEIRO NO
2o TRIMESTRE DE 2010

Fonte: IBGE
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NOVA LOJA EM TOLEDO
A MA Máquinas já está aten-

dendo em sua nova sede, na ci-
dade de Toledo. São 1.738 m2 de
loja, com hall exclusivo para cli-
entes – o que significa muito mais
conforto e variedade em máqui-
nas e equipamentos agrícolas
John Deere. A unidade dispõe da
nova linha de colheitadeiras da fa-
mília 70, tratores e plantadeiras
e um departamento de serviços
com tecnologia de ponta.

O atendimento da filial da MA
Máquinas abrange 9 municípios:
Toledo, Ouro Verde do Oeste, São
Jose das Palmeiras, São Pedro do
Iguaçu, Quatro Pontes, Marechal
Candido Rondon, Mercedes, Pato
Bragado e Entre Rios do Oeste. A
nova sede, própria, fica na Aveni-
da Ministro Cirne Lima nº 4291,
no Jardim Coopagro, atendendo
pelo fone/fax (45) 3252-5500.

NOS BASTIDORES
�Diante de uma série de evidencias
de manipulação de dados, favoreci-
mento político e simples desleixo por
parte dos cientistas que compõem o
Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), a ONU re-
solveu submeter aquela entidade a
uma auditoria. Segundo relatório, o
IPCC alardeia verdades absolutas para
as quais não há bases científicas só-
lidas.

BNDES EMPRESTA
ÀS MULTINACIONAIS

Com as matrizes em dificuldade
financeira e o mercado externo ainda
complicado por causa da crise, as
multinacionais estão recorrendo mais
ao BNDES e trazendo menos dólares
ao País para financiar seus projetos.

Os empréstimos do BNDES para
empresas de capital estrangeiro do-
braram de R$ 9,8 bilhões em 2007
para R$ 20,4 bilhões em 2009. Nos
últimos 12 meses, o banco empres-
tou R$ 300 milhões ao francês Car-
refour e R$ 400 milhões à italiana
TIM. A alemã Mercedes-Benz também
levantou R$ 1,2 bilhão para ampliar
sua fábrica em São Bernardo (SP).

Nova sede da MA Máquinas em Toledo: 1.738 m2 de loja

LANÇAMENTO STIHL
Os pulverizadores SR 430 e SR 450 che-

gam com inovações, potência e versatilida-
de para uso na agricultura, fruticultura e pe-
cuária. O SR 450 traz uma novidade especi-
al: é multifuncional, utilizado tanto para lí-
quido quanto para pó. Com a mais completa
linha de soluções para o segmento, a Stihl
tem ferramentas que facilitam a vida do agri-
cultor em cada etapa da produção.
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REACENDENDO
UMA PAIXÃO
REENGENHARIA AMPLIA O
LEQUE DE INOVAÇÕES DA FEIRA

A Expovel inicia um processo para
 reforçar a sua condição como um

dos eventos anuais mais esperados pe-
los cascavelenses. Colocar a visita à fei-
ra na agenda de todas as famílias do
município é uma das metas da organi-
zação. O novo planejamento
também prima pelo incre-
mento da presença do pú-
blico regional e estadual,
ávido por novidades. A in-
tenção, ainda, é transfor-
mar a vitrine do Oeste em
um destino crescente para
brasileiros de outros esta-
dos e estrangeiros.

A Exposição Agrope-
cuária, Comercial e Industrial de Cas-
cavel figura como uma das maiores do
País. Mas, apesar do enorme potencial
e da evolução ao longo dos anos, tem
se deparado com a necessidade de um
impulso mais significativo. Tudo por
conta da intensificação na demanda por
inovações, a partir de mudanças nos
perfis econômico e social.

Agora em 2010, no entanto, uma
série de fatores conspira positivamen-
te para reacender a paixão pela Expo-
vel, que acontece em sua 31ª edição,
entre os dias 5 e 14 de novembro. A
começar por amplo processo de reen-
genharia, confirmação de fortes apoi-
os e solenidade de lançamento com mo-
tivação extra: o anúncio do atendimen-

to de uma das mais esperadas reivindi-
cações – a ampliação do Aeroporto de
Cascavel.

“Estamos inaugurando um novo
tempo”, sentencia Erwin Soliva, presi-
dente da Sociedade Rural do Oeste, en-

tidade promotora do evento.
Segundo ele, a feira come-

çará a experimentar uma
forte aceleração no incre-
mento de público e vai
elevar o grau de satisfa-
ção das empresas e ins-
tituições que participam
como expositores – dian-
te da oportunidade de di-
vulgação e negócios.

Em 2009, a Expovel reuniu 290 mil
visitantes. O Parque de Exposições Cel-
so Garcia Cid contou com 280 estan-
des comerciais e 4 mil animais. Já
para a edição deste ano, a expectati-
va é da presença de 450 empresas
apresentando serviços e produtos.
Além disso, a mostra de pecuária de-
verá reunir 5 mil exemplares selecio-
nados entre plantéis com o melhor po-
tencial genético do País.

Erwin Soliva

Em 30 anos de existência, a

Expovel tem sido a porta de

entrada e centro de difusão de

modernas tecnologias e gené-

tica, que projetaram a agro-

pecuária regional à vanguarda

do agronegócio brasileiro

NOVA FORMATAÇÃO
DE FORMA GRADATIVA

A 31ª Expovel vem como nova for-
matação, resultado de ampla pesquisa
e avaliação que contou também com o
respaldo técnico e consultoria do Se-
brae. “As mudanças serão adotadas gra-
dativamente, mas, já nesta edição, se-
rão percebidas por todos”, acentua o
presidente da SRO.

Adequando-se ao novo perfil da eco-
nomia regional, a feira passa a dar aten-
ção especial à avicultura, segmento res-
ponsável pela principal contribuição
dentro do agronegócio no Oeste. “Com
apoio da Coopavel, Diplomata e Glo-
boaves, teremos espaço para este se-
tor, com estandes reservados à exposi-
ção de máquinas e equipamentos para
aviários e frigoríficos”, informa Soliva.
A União Brasileira de Avicultura tam-
bém confirmou presença e realização
de encontro nacional.

Nascida a partir de encontros e lei-
lões promovidos pelos criadores asso-
ciados, a Expovel retomará com ênfase
ainda maior, sua preocupação em rela-
ção à genética animal. A pecuária de
corte e leiteira, ovinocultura, caprino-
cultura e eqüinocultura também terão
presença de destaque.

Onze leilões de bovinos puros de
origem e corte, além de leilões de eqüi-
nos e ovinos, acontecerão durante o
evento, além de julgamentos que com-
põem o ranking nacional de bovinos,
ovinos e cavalo crioulo e do concurso
leiteiro.

“Em 30 anos de existência, a Expo-
vel tem sido a porta de entrada e cen-
tro de difusão de modernas tecnologi-
as e genética, que projetaram a agro-
pecuária regional à vanguarda do agro-
negócio brasileiro”, define Soliva. “A
próxima edição privilegiará este setor,
diversificando o leque de atrativos”,
informa.
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ESTADO AMPLIA
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO

A maior participação do Estado na
Expovel vai acontecer na edição de 2010.
A garantia foi dada pelo governador Or-
lando Pessuti, durante o lançamento da
feira, no dia 30 de setembro. De acordo
com ele, esta contribuição será tanto em
presença na área de exposição, como
em apoio financeiro.

Foi a primeira vez na história que um
governador prestigiou o lançamento da
exposição. “A presença de Orlando Pes-
suti é uma demonstração de sensibili-
dade, de quem, como médico veteriná-
rio, bem sabe e reconhece a importân-
cia de nosso evento para a difusão de
tecnologias e avanços genéticos”, resu-
me Erwin Soliva, presidente da SRO.

A solenidade de lançamento da 31ª
Expovel aconteceu nas dependências do
Círculo Italiano de Cascavel, com apre-
sentação do material promocional do
evento. O espaço esteve lotado por agro-
pecuaristas, empresários, autoridades e
lideranças.

O prefeito Edgar Bueno também con-

DIRETORIA DA SRO
Presidente
Erwin  Soliva
1º Vice-Presidente
Juraci Massoni
2º Vice-Presidente
João Batista Cunha Júnior
1º Tesoureiro
Lindonêz José Rizzotto
2º Tesoureiro
Valdir Florian Lazarin
1º Secretário
Gerson Luiz Formighieri
2º Secretário
Paulo Bernardo Warken
Diretor de Parque
Bernardo Milano Júnior
Diretor de Patrimônio
Luis Ângelo Cerillo Barbosa

CONSELHO FISCAL
Clovis Pedro Bastian, Nelso Dalmi-
na e Antonio Cecy (efetivos) e An-
toninho Trento Filho, Marcos Swie-
ch e Geraldo Sostizzo (suplentes)

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente
José Alberto Dietrich Filho
Vice-Presidente
Dilvo Grolli
Secretário
Valdinei Francisco Bobato
Membros efetivos
Plínio Destro, Jairo Frare, Devair
Bortolato, Jacob Alfredo Kaefer, Ar-
mando Visioli, Rubens João Talini,
Luiz Augusto Copetti, Roberto Luiz
Wirtti, Juarez Dassoler, Juarez Ber-
té, Álvaro Lucio Queiroz, Vicente
Lazarin, Eduardo Achkar, Jucelino
dos Reis e Waldomiro Kluska
Suplentes
Alberico Moreschi Junior, Reno Pau-
lo Kunz e Carmen M. G. Hauschidt

firmou apoio à feira. “O governo munici-
pal estará presente, pois a Expovel pro-
move o desenvolvimento econômico e é
uma oportunidade para mostrar o grande
potencial que Cascavel possui, além de
ser uma festa tradicional”, destacou.

AEROPORTO
Durante a solenidade, o governador

anunciou o início de melhorias no Aero-
porto de Cascavel. As obras serão execu-
tadas em conjunto pelo DER e prefeitu-
ra. As melhorias incluem ampliação da
pista, do pátio de manobras e estaciona-
mento de aviões, além da construção de
novo terminal de passageiros e área de
estacionamento de veículos.

O projeto de ampliação, elaborado
pela Prefeitura de Cascavel, está orçado
em R$ 10 milhões. Os recursos serão
bancados, em parceira, pelo Estado (R$
4 milhões), Município (R$ 4 milhões) e
governo Federal (R$ 2 milhões, através
de emendas parlamentares).

Na ocasião, o prefeito Edgar Bueno
confirmou a desapropriação de área com
24.000 metros quadrados, para amplia-
ção do aeroporto.

Pessuti no lançamento da 31a Expovel: maior apoio do governo à feira



UM SHOW DE ATRAÇÕES
PARA TODAS AS IDADES

Exposição, leilões, quatro dias de
rodeio, shows artísticos, diversão, o
melhor da gastronomia, festa da pecu-
ária de corte e leite, avicultura, capri-
nocultura e ovinocultura. Estas são al-
gumas das atrações que vão movimen-
tar a Expovel 2010, de 5 a 14 de no-
vembro, no Parque de Exposições Cel-
so Garcia Cid, em Cascavel.

O espaço onde acontece a feira, com
300.000m2, conta com pistas de julga-
mento, recinto de leilões, pavilhão para
indústria e comércio, amplo estaciona-
mento, arena de shows e rodeios, salas
de reuniões e cursos. Para esta edição,
a estrutura física receberá diversas me-
lhorias. Apenas em equipamentos de
prevenção contra incêndio estão sen-
do investidos mais de R$ 150 mil.

Em todos os dias haverá leilões,
além de julgamentos de bovinos das ra-
ças Angus, Brahman, Holandesa, Jer-
sey, Simental, Pardo Suíço (corte) e Ta-
bapuã, Cavalo Crioulo e ovinos, além
de provas do Circuito Costa Oeste do
Cavalo de Trabalho. Outra atração de
primeira grandeza será a Companhia

PECUÁRIA
5 de novembro
20h30 - Leilão
dos Pioneiros
6 de novembro
9h - Julgamento:
Nelore, Jersey, Holandesa e Morfolo-
gia Cavalo Crioulo
20h30 - 2º Leilão Cavalo Crioulo Rin-
cão da Fronteira
7 de novembro
9h - Julgamento: Nelore e Ovinos
20h - Leilão
8 de novembro
20h - Leilão de Gado de Corte
9 de novembro
20h - Leilão de Gado Geral
10 de novembro
20 horas - Leilão do Criador
11 de novembro
20h - Leilão de Reprodutores e Multi-
raças
12 de novembro
9h - Julgamento: Angus e Brahman
20h30 – 14º Leilão Tabapuã
13 de novembro
8h30 - Dia de Campo Brahman – Ca-
banha Vasques
9h -  Julgamento: Tabapuã
9h - Circuito Costa Oeste do Cavalo
de Trabalho
12h - 5º Leilão Elite Condomínio Brah-
man Chaco – Chácara Vasques
20h30 - 11º Leilão Angus
14 de novembro
9 hh - Circuito Costa Oeste do Cavalo
de Trabalho
18h - Leilão de Gado de Corte

SHOWS
6 de novembro
23h - Patrícia Limah
7 de novembro
23h - Guilherme & Santiago
11 de novembro
23h - Eduardo Costa
13 de novembro
23h - Jorge & Matheus
14 de novembro
17h - Rui Biriva

RODEIOS
Dias 10, 11, 12 e 14/11
Sempre às 20 h
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EVENTOS NA  EXPOVEL
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31ª EXPOVEL
5 a 14 de novembro de 2010
Parque de Exposições
Celso Garcia Cid
BR 277, Km 596 - Cascavel/PR
Fone/fax (45) 3228-2526
www.expovel.com.br

Bolfer Eventos, uma das mais concei-
tuadas do País, que estará promoven-
do 5 noites de rodeio.

Os shows artísticos iniciam com Pa-
trícia Limah (dia 6) e terão seu ponto
alto com a presença de Guilherme &
Santiago, no dia 7, seguindo com
Eduardo Costa (dia 11) e Jorge & Ma-
theus (dia 13). No último dia, 14, a
atração é para os amantes da cultura
gaúcha: Rui Biriva estará mateando e
encantando os visitantes da Expovel, a
partir das 17 horas.

Neste ano, os setores da indústria e
comércio de Cascavel voltam a ocupar
espaço nobre no amplo e moderno pa-
vilhão que fica no interior do Parque
de Exposições. Entre outras melhorias,
aquela estrutura conta agora com sis-
tema de climatização.
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DIRETORIA DO
NÚCLEO DE
VETERINÁRIOS

O Núcleo de Médi-
cos Veterinários de Cas-
cavel tem nova Direto-
ria. A professora Tatia-
na Rizzotto, do curso de
Medicina Veterinária da
FAG, assumiu em se-
tembro, a presidência
da entidade, em subs-
tituição a Piotre La-
ginski. O Núcleo tem
como objetivo unir a ca-
tegoria e promover tro-
ca de experiências e
atualização dos profis-
sionais através de pa-
lestras e cursos.

ENCONTRO TÉCNICO DE PECUÁRIA LEITEIRA
Iapar e Coopavel promoveram Encontro Técnico de Pecuária Leiteira, no espaço onde

acontece o Show Rural. O evento teve como objetivo difundir técnicas de produção e
rentabilidade dos animais, por meio de práticas mais adequadas de gestão, alimentação,
manejo e sanidade. Integração lavoura-pecuária, gestão de propriedade rural, criação
de bezerras e manejo sanitário de pré e pós-ordenha foram alguns dos temas.
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NOVO CONDOMÍNIO
DE INSEMINAÇÃO

O Programa de Insemina-
ção Artificial de Cascavel pas-
sou a contar com 22 condomí-
nios. O mais recente foi insta-
lado na Colônia Pires, distrito
de Juvinópolis. Botijão de sê-
men, com capacidade de 20
litros, contendo 50 doses, foi
repassado ao grupo, formado
por 10 produtores rurais, pela
Secretaria Municipal de Agri-
cultura.

�P E C U Á R I A

PARANÁ VAI MANTER
ETAPA DE VACINAÇÃO
CONTRA AFTOSA

O Paraná vai continuar com as
campanhas de vacinação contra
febre aftosa no rebanho de bovi-
nos e bubalinos. A próxima cam-
panha está prevista para novem-
bro e deverá ser vacinado todo o
rebanho, estimado em 9,6 mi-
lhões de cabeças. A decisão foi
submetida ao Conselho Estadual
de Sanidade Agropecuária (Cone-
sa), composto por entidades do
governo e da iniciativa privada,
que aprovou a manutenção da
campanha por pelo menos mais
uma etapa.

Após a decisão, o comunica-
do foi feito oficialmente pelo pre-
sidente do Conesa e secretário da
Agricultura e do Abastecimento,
Erikson Camargo Chandoha. Se-
gundo ele, a decisão refere-se à
manutenção da segunda etapa de
2010 da campanha de vacinação
contra febre aftosa.

O Paraná chegou a entregar
ao Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa)
uma solicitação para suspender
a vacinação contra febre aftosa
no primeiro trimestre deste ano.
Porém, como existem ainda de-
safios a serem atingidos, o Cone-
sa decidiu pela continuidade da
vacinação com o objetivo de man-
ter a segurança da sanidade agro-
pecuária em todas as cadeias pro-
dutivas de origem animal existen-
tes no Estado.
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Um setor em que a produção cres-
ceu mais de 150% nos últimos 20

anos. Este é o campo de trabalho do
engenheiro agrônomo, responsável por
planejar, auxiliar e executar atividades
na agropecuária. A sua atuação englo-
ba áreas como plantio, manejo e colhei-
ta de culturas, estudo e manejo dos so-
los, nutrição vegetal, pesquisa e imple-
mentação de novas tecnologias, entre
outras.

“O engenheiro agrônomo tem sido
um dos protagonistas da evolução do
agronegócio brasileiro, nas áreas tec-
nológica e de gestão dos empreendi-
mentos no setor rural”, enfatiza Álvaro
Cabrini Júnior, presidente do Crea-PR
(Conselho Regional de Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia do Estado do
Paraná), ao falar deste profissional, que
comemora seu dia em 12 de outubro.

Cabrini Júnior, que é também en-
genheiro agrônomo, lembra que a evo-
lução da produção no campo vem sen-
do impulsionada principalmente por
ganhos em produtividade. “Em duas
décadas, a área cultivada no País au-
mentou apenas 25%, enquanto que o
volume obtido avançou uma vez e
meia”, diz o presidente do Crea-PR.

O agronegócio ocupa 37% da po-
pulação economicamente ativa, é res-
ponsável por mais de 25% do PIB bra-
sileiro e 42,5% das exportações. No Pa-
raná, a contribuição do segmento é ain-
da mais significativa. O Estado, que tem
só 2,3% do território nacional, partici-
pa com quase um quarto da produção
de grãos.

Conciliar o desenvolvimento do
agronegócio com preservação do meio
ambiente. Este é um dos desafios do
engenheiro agrônomo apontados por
Cabrini Júnior. Cita também a necessi-
dade de dar suporte ao País no proces-
so de autossuficiência energética e for-
talecimento como referencia em pro-
dução de alimentos para o mundo.
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ÁREAS DE ATUAÇÃO
DO  PROFISSIONAL
DE AGRONOMIA
Construções rurais; Irrigação
e drenagem; Pequenas
barragens de terra;
Mecanização e implementos
agrícolas; Levantamento
topográfico; Fotointerpretação
para fins agrícolas; Manejo e
exploração de culturas de
cereais, olerícolas, frutíferas,
ornamentais, oleaginosas,
medicinais e forrageiras;
Melhoramento genético vegetal;
Produção de sementes e
mudas; Paisagismo; Parques e
jardins; Beneficiamento e
armazenamento de produtos
agrícolas; Silvicultura;
Doenças e pragas das
plantas cultivadas;
Composição, toxicidade e
aplicação de fungicidas,
herbicidas e inseticidas;
Controle integrado de doenças
de plantas, plantas daninhas
e pragas; Classificação e
levantamento de solos;
Química e fertilidade do solo.
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DIFICULDADES E
DESAFIOS DA PROFISSÃO

Hoje no Paraná existem 19.606
engenheiros agrônomos registrados
junto ao Crea. Destes, 2.503 atuam
na região de Cascavel. Como maio-
res dificuldades para estes profissio-
nais, Daniel Galafassi, diretor da Fe-
deração dos Engenheiros Agrônomos
do Paraná, aponta a redução das con-
tratações pelo poder público e as re-
petidas crises na agricultura.

No Paraná, segundo Galafassi,
predomina a pequena propriedade,
onde a renda do produtor rural é re-
duzida e os recursos para investimen-
to em assistência técnica são limita-
dos. “Trabalhar na área comercial aca-
ba sendo uma das opções mais fre-
quentes”, testemunha ele.

Alfredo Raeder, presidente da

�A G R Ô N O M O

PROTAGONISTA
DO AVANÇO DO
AGRONEGÓCIO
PROFISSIONAL COMEMORA
SEU DIA EM OUTUBRO
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Cabrini Jr.

Agrônomos na vanguarda da

difusão tecnológica e da

gestão de empreendimentos



Galafassi: área comercial é opção

Areac, associação que congre-
ga profissionais de 19 municípi-
os da região de Cascavel, defen-
de uma nova concepção no pro-
cesso de formação profissional:
“As faculdades precisam prepa-
rar mais o engenheiro agrôno-
mo para atuar como autônomo,
ser mais empreendedor, e não
apenas para trabalhar como em-
pregado”, entende,

Uma das alternativas obser-
vadas por Raeder, para ampliar
o espaço deste profissional, é a
adoção de uma sistemática di-
ferenciada de assistência téc-
nica. Para ele, o engenheiro
agrônomo deveria prestar ser-
viços como responsável pela fa-
zenda como um todo e não uni-
camente por uma cultura espe-
cífica.

Raeder: mudanças na formação
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ATENDIMENTO
A CUSTO MENOR
SINDICATO FIRMA NOVO
CONVÊNIO NA ÁREA DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA

AAAAA
cesso a uma ampla rede formada
 por médicos, laboratórios e clíni-

cas que atuam nas mais variadas áreas
da medicina, a custos significativamen-
te inferiores aos praticados pelo siste-
ma particular. E não apenas em Casca-
vel. Também em diversas cidades da re-
gião Oeste.

Esse benefício está sendo viabiliza-
do através de novo convênio firmado
pelo Sindicato Rural Patronal de Cas-
cavel. A parceria é com o Sind Convê-
nios Médicos, empresa que atua desde
1993 neste segmento e de-
senvolve idêntico trabalho
com a Caciopar, Acic, Sin-
dolojas e Sicoob.

“O convênio, que não
implica pagamento de
mensalidade, estende-se a
todos os associados, fami-
liares e colaboradores”,
informa Paulo Orso, presi-
dente do Sindicato Rural.
Ele explica que, para ter
acesso ao benefício, “deve
ser retirada requisição jun-

to ao Sindicato, na
Rua Paraná nº
3937”.

Segundo Aristi-
des Alves dos Reis,
diretor do Sind
Convênios Médi-
cos, pela parceria,
uma consulta varia
de R$ 60,00 a R$
120,00, enquanto
que a particular si-
tua-se entre R$

OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010

Na assinatura do termo de convênio, Aristides Alves dos Reis, diretor
do Sind Convênios Médicos, e Paulo Orso, presidente do Sindicato

120,00 e R$ 250,00. De acordo com ele,
nos exames, a redução média é de 40%
e, nos demais procedimentos, pode che-
gar a 60%.

O atendimento através do convêni-
os é para consultas médicas, exames di-
versos, fisioterapia, fonoaudiologia, psi-
cologia, acupuntura e nutricionista. A
lista completa de médicos e clínicas
conveniadas pode ser acessada na pas-
ta “Convênios”, no portal do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel
(www.sindicatorural.com) ou no site
www.sindconvenios.com.br.

PEIXE NA
MERENDA

A Secretaria de Educação
de  Cascavel planeja incluir pei-
xe no cardápio dos estabeleci-
mentos municipais de ensino.
A ideia foi testada com 120 alu-
nos da Escola Mário Pimentel
de Camargo, no Bairro Santos
Dumont. Foi servida aos estu-
dantes, polenta ao molho de
polpa peixe, acompanhada de
arroz e salada. A Itaipu Binaci-
onal doou 105 quilos de polpa
de peixe para testes.
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Agricultura orgânica, jardinagem,
fruticultura, bovinocultura leiteira,

produção de derivados de leite, conser-
vas e cestaria e trançados. Nove cursos
gratuitos, nestas áreas, estão programa-
dos para o mês de outubro, no municí-
pio de Cascavel.

A promoção é do Senar-PR (Servi-
ço Nacional de Aprendizagem Rural no
Paraná), em parceria com o Sindicato
Rural Patronal de Cascavel. A organi-
zação envolve ainda diversas outras
instituições, como Fundetec, Secreta-
ria Municipal de Agricultura, Emater-
PR, cooperativas e associações.

Em setembro, também uma dezena

NOVE CURSOS
EM OUTUBRO
SÃO JOÃO DO OESTE
LIDERA EM PARTICIPAÇÃO

de treinamentos foi oferecida no mu-
nicípio. Além disso, aquele mês mar-
cou o encerramento de vários outros
cursos, de maior duração, desenvolvi-
dos pelo Senar-PR. Entre eles, Mulher
Atual, Empreendedor Rural e Mercado
Futuro.

A principal demanda por cursos do
Senar-PR em Cascavel é registrada na
região de São João do Oeste. O distrito
– o maior do município – conta com
área de 477 km2. Fica no lado Leste,
iniciando no perímetro urbano da sede
e se estendendo até a divisa com Cam-
po Bonito, Braganey e Corbélia.

Em setembro, foram concluídos
quatro cursos em São João do Oeste:
Mulher Atual e de Derivados de Leite,
na sede, e Mercado Futuro e Empreen-
dedor Rural, na comunidade de Cacho-
eira Alta. A participação de produtores
e trabalhadores rurais daquele distrito
também é expressiva em eventos de-
senvolvidos junto à Agrotec.

� 4 a 6 de outubro
Jardineiro

- Implementação e manutenção

� 8, 16 e 30 de outubro
Trabalhador na Agricultura

Orgânica

- Informações básicas sobre

agricultura orgânica

� 18 a 20 de outubro
Trabalhador na Agricultura

Orgânica

- Informações básicas sobre

agricultura orgânica

� 21 e 22 de outubro
Trabalhador na Fruticultura

Básica - Clima temperado

- Básico clima temperado

� 21 e 22 de outubro
Trabalhador na Agricultura

Orgânica

- Olericultura orgânica

� 26 a 28 de outubro
Trabalhador na Bovinocultura

de Leite

- Preparo de animais para

exposição

� 23 a 26 de outubro
Prod. Artesanal de Alimentos -

Básico em conservas

- Conservas vegetais,

compotas, frutos cristalizados

e desidratados

� 18 e 19 de outubro
Prod. Artesanal de Alimentos

- Derivados de leite

� 18 e 19 de outubro
Cestaria e Trançados

- Artesanato em palha de milho

SENAR-PR
AGENDA DE CURSOS

INSCRIÇÕES

www.sindicatorural.com

Sindicato Rural Patronal
de Cascavel
Rua Paraná nº 3937
Fone (45) 3225-3437

Participantes do curso Mulher Atual na localidade de Nova União

Curso Mercado Futuro em Cachoeira Alta, no distrito de São João
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Quem circula pela cidade de Casca-
 vel se depara com determinadas

configurações viárias que destoam da
lógica do planejamento urbano predo-
minante. São situações que geram es-
tranheza, questionamentos sobre ra-
zões e até críticas.

Na verdade, muitas destas situações
decorrem de um cenário fundiário do
tempo em que o perímetro urbano era
ainda área rural. A começar por divi-
sas não lineares entre as propriedades,
que acompanhavam o traçado de es-
tradas. Esses imóveis foram sendo lo-
teados individualmente e em momen-
tos distintos. Assim, antigas divisas in-
fluenciaram a projeção de ruas em sen-
tido diagonal, quebrando padrões nor-
malmente quadrado ou retangular.

Um dos casos mais impactantes é o
da Rua das Chácaras, que come-
ça na Rua JK, nos fundos da Uni-
par, e vai cortando quadras e ruas,
no sentido Sudoeste, até a Rua das
Palmeiras, junto ao córrego Bezer-
ra (bairro Santa Cruz).

Também pode ser observada
influência da antiga Estrada da
Roça, que determinou o traçado
da Rua Manaus, a partir do cru-
zamento com a Rua 7 de Setem-
bro, em direção à Avenida Piqui-
ri. A estrada iniciava na Avenida
Brasil, entre as ruas Osvaldo
Cruz e Salgado Filho, rumando
à Nordeste, passando pelo Rio das An-
tas, na região do Parque Vitória.

�N O S S A   H I S T Ó R I A

SINAIS DO
PASSADO
INFLUÊNCIAS RURAIS
MARCAM O TRAÇADO
URBANO DE CASCAVEL

O município de Cascavel possui 2.091 quilôme-
tros quadrados. Deste total, quase 4,5% são ocu-
pados hoje pela cidade sede, que conta com 268
loteamentos, abrangendo 92,37 quilômetros qua-
drados. É o segundo maior perímetro urbano do
Paraná: só perde em área para Curitiba, a capital
do Estado.

O campo vê, progressivamente, encolher sua
área para produção. O perímetro urbano já avançou

sobre 9.237 hectares de terras que eram ocupadas
por lavouras no passado. Este espaço não conside-
ra ainda as sedes dos distritos e outras localidades
do interior.

Segundo cálculos, na área da cidade daria para
produzir 461.850 sacas de soja, considerando uma
produtividade de 50 sacas por hectare. E, se culti-
vada com milho, o volume alcançaria 1.385.550 sa-
cas (150 sacas por hectare).
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Curva da Rua Manaus: antiga Estrada da Roça
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Rua das Chácaras (esq.) na con-
fluência com a R. Pres. Kennedy
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AS CURVAS DAS RUAS
PARANÁ, CUIABÁ E MANAUS

A Rua Paraná possui um desen-

contro no seu cruzamento com a Rua

7 de Setembro, no centro de Casca-

vel. O mesmo ocorre com as ruas

Cuiabá e Manaus. Nestas vias, pe-

quenas curvas ligam os traçados de-

salinhados.

Ocorre que a Rua 7 de Setembro

corresponde à divisão entre os chama-

dos patrimônios Velho e Novo da cidade.

A planta do segundo não se encaixou

perfeitamente na hora da demarcação,

gerando o desalinhamento de algumas

vias.

O Patrimônio Velho corresponde aos

500 hectares onde teve origem o povoa-

mento. A área foi cedida pela Prefeitura

de Foz do Iguaçu, para formação da en-

tão Aparecida dos Portos. Em 1938, já

com a denominação de Cascavel, veio a

condição de distrito. O município foi cria-

do em 14 de novembro de 1951 e insta-

lado em 14 de dezembro de 1952.

O Patrimônio Velho fica entre as ruas

7 de Setembro e Alferes Tiradentes (atu-

al Rua Presidente JK) e as ruas Manaus

e Cuiabá. A sua planta foi redividida em

1959.  Já o Patrimônio Novo foi loteado

pelo Estado em 1963, abrangendo da Rua

7 de Setembro até as ruas José Bonifá-

cio e Rosa Norma Vessaro, no Bairro São

Cristóvão.
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INTERIORIZAÇÃO - O Sindicato Rural Patronal de Cascavel participou das
atividades do curso Mulher Atual, na comunidade de Nova União. Na opor-
tunidade, Paulo Vallini, diretor secretário, e Elza Maria de Araújo Pinto,
responsável pelo Departamento de Recursos Humanos, fizeram exposição
sobre atividades do Sindicato e repassaram informações sobre cursos ofe-
recidos e orientações sobre Previdência Social.

TRIGO

DIA DE CAMPO
EM TOLEDO

O Grupo I. Riedi reuniu mais

de 500 produtores no Dia de

Campo de Trigo, em Toledo. Du-

rante o evento, a Coodetec apre-

sentou 5 cultivares: CD 104, CD

108, CD 116, CD 118 e CD 150.

Esta última é lançamento e seu

grande diferencial está na quali-

dade industrial melhorador, no

potencial produtivo e na tolerân-

cia às doenças.

COOPERATIVA DE CRÉDITO

SICOOB CASCAVEL
INAUGURA NOVO PAC

O Sicoob Cascavel abriu, no dia 21 de se-

tembro, as portas do seu novo PAC (Posto de

Atendimento Cooperativo), localizado na Ave-

nida Brasil, em frente à Praça Itália. A inaugu-

ração contou com a presença dos conselhei-

ros, diretores e colaboradores do Sicoob, em-

presários de Cascavel e cooperados.

Para o presidente do Sicoob Cascavel, Gui-

do Bresolin, a abertura do PAC faz parte do pla-

nejamento estratégico de expansão da coope-

rativa e favorece muitas empresas instaladas

naquela região, já que oferece serviços de qua-

lidade, visando o fortalecimento do sistema de

cooperativismo de crédito.

Diretores e colaboradores do Sicoob, durante inauguração do novo PAC

TEMPORADA
DE LEILÕES
Em setembro, o Parque de
Exposições Celso Garcia
Cid foi palco de cinco re-
mates de bovinos: 2º Lei-
lão de Reprodutores, or-
ganizado pelo Condomínio
Brahman Chaco e Convi-
dados; Leilão Reproduto-
res Tabapuã; 2º Leilão
Produção - Rio da Paz e
Ponche Verde; Gado de
Corte; e de Reprodutores
Nelore, Marchigiana, Bra-
ford e Charolês.

BANCO DO BRASIL

LINHAS DE CRÉDITO
A Associação Regional dos

Engenheiros Agrônomos (Areac)

promoveu palestra sobre linhas

de financiamento do Banco do

Brasil. A apresentação foi reali-

zada pelo engenheiro agrônomo

Leandro Capuzzo. Uma das novi-

dades relatadas foi a ABC - Agri-

cultura de Baixo Carbono, que fi-

nancia práticas adequadas, tec-

nologias adaptadas e sistemas

produtivos eficientes que contri-

buam para a mitigação da emis-

são dos gases de efeito estufa.

TOLEDO

NOS CAMINHOS
DA PRODUÇÃO

Aproximadamente 80 pesso-

as participaram de mais uma eta-

pa do projeto Caminhos da Pro-

dução, no dia 12 de setembro,

no distrito Vila Nova, em Toledo.

Os participantes percorreram um

trecho de 10 km pelas estradas

rurais do distrito, para praticar

exercícios físicos e conhecer o in-

terior do município. As próximas

caminhadas estão programadas

para os dias 7 de novembro, em

Bom Princípio, e 14 de dezembro

em São Luiz do Oeste.
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ENSINO SUPERIOR

HOSPITAL VETERINÁRIO DA FAG
A FAG inaugurou, no dia 23 de agosto, Hospital Veterinário

com área de 3.000m2. O descerramento da placa foi realizado
pelos acadêmicos com as melhores notas no Curso de Medici-
na Veterinária: Valmor Stofela Júnior e Suzane de Oliveira, na
foto, durante a solenidade, com o presidente da FAG, empresá-
rio Assis Gurgacz.

FUNDETEC

BENEFICIAMENTO DE MEL
Foi inaugurada em agosto, a Unidade de

Beneficiamento de Mel na Fundetec. Naque-

la estrutura será incubada a Apivel, benefici-

ando cerca de 20 apicultores e garantindo a

certificação de qualidade da produção. Na

foto, o presidente da Apivel, Alfredo Maba,

apresenta produtos da Associação dos Pro-

dutores de Mel de Cascavel, ao prefeito Ed-

gar Bueno e ao vice-prefeito Jadir de Mattos.

MEIO AMBIENTE

PRORROGADO PRAZO
DE ENTREGA DO ADA

Em razão de ordem técnica e

devido ao intenso acesso ocorri-

do nas últimas semanas de se-

tembro, a transmissão/recepção

do formulário eletrônico do Ato De-

claratório Ambiental (ADA 2010)

sofreu interrupções e descontinui-

dade. E, para permitir que o pro-

prietário rural tenha garantida a

apresentação do documento, o

Ibama prorrogou o prazo de en-

trega para 30 de dezembro.

EVENTO TÉCNICO

FRANGO EM DEBATE NA MERCOLAB 2010
Empresários, avicultores e técnicos que integram a cadeia produ-

tiva do frango no Brasil participaram em Cascavel, em setembro, do

7º Encontro MercoLab de Avicultura. O evento foi coordenado pelo

médico veterinário Alberto Back.

CURSO DE ARMAZENAGEM -  Mais um
grupo concluiu o Curso de Armazena-
gem para Classificadores de Grãos,
oferecido pelo Mercolab. O evento foi
realizado em setembro, com a coor-
denação de Osny Waltrick de Souza.
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Uma ferramenta estratégica para quem vive do agronegócio

* VISITE O SITE E CADASTRE SEU E-MAIL PARA RECEBER INFORMAÇÕES DO SINDICATO

NOTÍCIAS
Informações

atualizadas

diariamente

O SINDICATO
- Institucional

- Diretoria

- Comissões Técnicas

- História

- Estrutura

- Apoio ao Produtor

- Como ser sócio

BANCO DE DADOS
- Custos de Produção:

  avicultura

- Custos de Produção:

  suinocultura

- Informativo Milho

- Informativo Soja

- Boletim do Leite

- Ativos de Grãos

- Ativos da pecuária

  de corte

- Plano Diretor para

o Agronegócio

- Plano Agrícola e

Pecuário

- Levantamento de

  Safra – Conab

- DVDs e fitas para

  empréstimo

- Boletim da Faep

- Insumos Pecuários

- Censo Agropecuário

PARCEIROS
- Links e informações

sobre associações e

cooperativas de Cascavel

LINKS
- Acessos a instituições

e organizações voltadas

à atividade rural

SINDIRURAL
- Informações

sobre a revista

- Versão eletrô-

nica de todas

as edições

DEPARTAMENTO RH
- Apoio ao Produtor:

  atendimento aos

  associados

- Empregado Rural:

  quanto custa um

  funcionário

- Convenção Coletiva

DEPARTAMENTO JURÍDICO
- Apoio ao Produtor

- Comissão de Conciliação Prévia

DEPARTAMENTO FUNDIÁRIO
- Apoio ao Produtor: atendimento aos associados

ITR – link para certidão negativa

ADA – acesso serviços online

CCIR – link para emissão da certidão

Link para Incra, IAP e Ibama

LEGISLAÇÃO/DOCUMENTOS
- Agenda Rural

- Código Florestal. Norma NR 31, Semente Salva

- Contribuição Sindical

- Leis e Decretos

COTAÇÕES
- Agrolink

- Conseleite

- Granoeste

- Insumos

   Agropecuários

- Insumos Pecuários – Cepea

- Preços Mínimos

- Mercado no Paraná

– Faep

CONVÊNIOS
- Sind Convênios

- Unimed
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MÁQUINAS

Este espaço é destinado para anúncios de compra e venda, sem custos para os associados do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel. Ligue (45) 3225-3437 ou (45) 9912-8243. E-mail revistasindirural@brturbo.com.br

IMÓVEIS

VENDO

85 bezerras desmamadas, Nelore.
Falar com Claudionor, fones (45) 3224-
2960 ou 9972-0246.

VENDO

Fêmeas Aberdeen Angus, prenhas –

de alta qualidade – pretas e vermelhas.

Preços especiais. Contato com Agassiz,

f. (45) 9941-6416.

ANIMAIS

www.sindicatorural.com SINDIRURAL � 39OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2010

VENDO

138 alqueires de terra em Alto Pi-

quiri. Própria para cultivo de soja. Va-

lor: 1.350 sacas de soja por alquei-

re. Tr. c/ Sandro, (45) 9962-8081.

VENDO

40 bezerras: 20 Red Angus, 10
Tabapuã e 10 Simental. Falar com
Douglas, fone (45) 3028-9025.

VENDO

Ovelhas e reprodutores Ile de

France. PO. Falar com Varguinhas,

fone (45) 9972-5252.

VENDO

Ovelhas Santa Inês, Texel, Ile de

France, Sufollk e Dorper. Todas pre-

nhas. Tratar com Fernando, fone (45)

3333-8000.

VENDO

Vacas Jersey. Bezerras, novilhas

e vacas inseminadas. Puras de ori-

gem. Tratar c/ João Eroni, fones (45)

9941-6680/(45) 3333-8000..

VENDO

100 novilhas Nelore – desmama-

das. Tratar com Marisa. Fone (45)

3322-2843.

VENDO

Filhotes de boxer. Valor a combi-

nar. Tratar com Iraídes. Fone (45)

3037-3247.

VENDO

Filhotes de Rottweiller. Tratar com

Caio. Fone (45) 9941-6396. E-mail

revistasindirural@brturbo.com.br

VENDO

Tratores Valmet 885.2, ano 1994,

com multitorque, e Valmet 985.4, ano

1995, e Plantadeira pantográfica ano

2004, marca Jumil (9 linhas). Tratar

com Manoel, pelos telefones (45)-

3254-8559 ou 9936-2984.

VENDO

Plataformas Sfil, 13 linhas de 45,

ano 2007, e GTS, 11 linhas de 50,

ano 2006. Tratar c/ Manoel, fones

(45)-3254-8559 ou 9936-2984.

VENDO

Colheitadeira New Holland 8040,

ano 1989. Em bom estado. R$

75.000,00. Tratar com Silvano. Fone

(45) 8822-2752.

VENDO

Colheitadeiras Ideal 9075, ano

1993; ideal 9090, ano 1995; e J.D.

1175, ano 2000. Entrada + 2 anos.

Tr. c/ César, (45) 2101-3777.

VENDO

Trator de esteira 70CI, remodelado

AD7. Tratar pelos telefones 3225-4766

ou 9971-1151.

VENDO

Trator MF 292, traçado, ano 2001,

equipado c/ concha. Em bom estado. Tr.

c/ João, (45) 9115-8205 ou 3223-0064.

VENDO

Colheitadeira NH 4040, ano 1983,
c/ plataforma de soja e plataforma de mi-
lho 3 linhas. Tr. f. (45) 9972-8860.
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OVO

Ele chegou a ser banido do
cardápio pelos médicos por al-
guns anos. Era acusado pela
maioria dos especialistas de
promover aumento do coleste-
rol e até de engordar. Agora,
estudiosos acreditam que o
ovo, na verdade, pode ser um
forte aliado para emagrecimen-
to, força muscular, funciona-
mento do cérebro, saúde dos
olhos e muito mais.

Um ovo tem 13 nutrientes
essenciais necessários para o
bom funcionamento do orga-
nismo, incluindo proteínas de
alto valor biológico, colina, áci-
do fólico, ferro e zinco. Contém
6 gramas de proteínas (quase
metade está na gema). Tudo
isso por apenas 75 calorias.

E pode ser considerado um
alimento com efeito protetor:
apresenta 3,8 gramas de áci-
dos graxos monoinsaturados,
1,36 gramas de ácidos graxos
poliinsaturados e uma peque-
na quantidade de gordura sa-
turada: cerca de 3,09 gramas.
Além disso, a colina é outro nu-
triente expressivo, pois atua na
redução da homocisteína com
conseqüente redução do coles-
terol.

MOQUECA DE OVOS
Ingredientes: 5 ovos, 1/4 xícara

(chá) de azeite de dendê, 1 cebola, 1

dente de alho, 1/2 pimenta dedo de

moça sem sementes, 1 tomate sem

pele e sem sementes picado, 1 co-

lher (sobremesa) de coentro, suco de

1/2 limão, 2 colheres (sopa) de ca-

marão seco limpo e sal a gosto.

Modo de preparar: Em uma fri-

gideira , aqueça o azeite de dendê e

refogue a cebola picada e o alho

amassado até ficarem macios. Junte

a pimenta picada, o tomate e o co-

entro e regue com o suco de limão.

Polvilhe com sal e cozinhe no fogo

baixo até o tomate começar a des-

manchar. Bata os ovos com sal a gos-

to. Despeje os ovos sobre o refogado

de tomates e espalhe os camarões por

cima. Tampe a frigideira e cozinhe em

fogo baixo. Sacuda a frigideira pelo

cabo de vez em quando, até o ovo fi-

car apenas úmido.

OMELETE DENVER
Ingredientes: 2 ovos

separados, 2 colheres (chá)

de manteiga, 1 colher (sopa)

de água, 2 colheres (sopa)

de pimentões (vermelhos,

verde e amarelo) cortados

em cubinhos, 1 colher

(sopa) cheia de champig-

nons fatiados, 3 colheres (sopa) de ce-

bola pitada, 1 colher (sopa) de mussare-

la ralada, 1 colher (sobremesa) de cebo-

linha picada, sal e pimenta a gosto.

Modo de preparar: Bata as gemas

com a água e 1 colher (chá) de margari-

na até esbranquiçarem. Bata as claras

em neve. Misture delicadamente as ge-

OMELETE DE BANANA
Ingredientes: 6 ovos, 1 xícara de lei-

te, 1 colher de café de amido de milho, 2

colheres de sopa de margarina, 2 bananas

médias e açúcar e canela para polvilhar.

Modo de preparar: Bata as claras

em neve. Junte as gemas e o leite com o

amido de milho nele dissolvido. Misture

muito bem. Numa frigideira grande, der-

reta a margarina. Coloque a mistura na

frigideira. Quando estiver dourada por bai-

xo e ainda mole por cima, arrume as fati-

as de banana, que devem ser cortadas

bem finas. Dobre a omelete e sirva com

açúcar e canela.

OVOS COZIDOS NO TOMATE
Ingredientes: 5 tomates grandes, 4

ovos enriquecidos, 1 talo de cebolinha pi-

cada, 8 folhas de manjericão rasgadas e

pimenta-do-reino moída na hora.

Modo de preparar: Preaqueça o for-

no a 180º C. Corte uma tampa na parte

superior de 4 tomates. Retire a polpa.

Coloque os tomates em uma assadeira e

quebre um ovo dentro de cada um. Tem-

pere com pimenta e asse por 15 minu-

tos. Pique bem as tampas, a polpa e ou-

tro o tomate. Coloque numa panela com

a cebolinha e o manjericão e cozinhe em

fogo brando por 10 minutos. Derrame o

molho sobre os tomates e sirva.

mas batidas, tempe-

re com sal e pimen-

ta, e leve á geladeira

por 1 hora se desejar

uma omelete mais

aerada. Misture os in-

gredientes do re-

cheio, tempere e re-

fogue rapidamente

em 1 colher (chá) de margarina. Em uma

frigideira de 20 a 25 cm de diâmetro, tipo

teflon, aquecida, coloque de uma só vez

os ovos para cozinharem por alguns mi-

nutos. Acrescente o recheio no centro do

omelete e deixe cozinhar por mais 1 mi-

nuto. Dobre as laterais sobre o recheio e

vire a omelete deixe cozinhar até dourar.

Sirva quente.
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O QUE  QUER
DIZER SYNGENTA

Syngenta é uma empresa criada
em 2000, pela fusão entre as áreas
de agribusiness da Novartis e da As-
traZeneca. O seu nome é formado
pela composição de 2 termos: "syn",
que vem do grego e quer dizer "fazer
juntos" (está relacionado a sinergia e
síntese), e "genta", do latim "gens", que
se refere à humanidade e às pessoas.

UTILIDADE PÚBLICA
Fundado em 18 de maio

de 1967, o Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel foi declara-
do de utilidade pública, pela
administração municipal, em
1970. A lei que estabeleceu
esta condição levou o número
780, sendo sancionada no dia
1º de setembro daquele ano,
pelo então prefeito Octacílio
Mion.

ÔNIBUS ESPACIAIS
SE APOSENTAM EM 2010

Depois de 25 anos, a frota de ônibus da
Nasa (agência espacial americana), que era ini-
cialmente formada por 5 unidades, está sendo
aposentada agora em 2010. A nave Atlantis
fez seu último voo em maio e a Discovery, em
setembro. A despedida da Endeavour será em
novembro. A Challenger explodiu durante lan-
çamento, em 1986; e a Columbia se desinte-
grou durante a reentrada em 2003.

O ônibus espaci-
al é constituído pelo
módulo com 3 moto-
res, que carrega os
astronautas e a car-
ga, 2 propulsores de
foguetes de combus-
tível sólido e tanque
de combustível exter-
no. No lançamento, a
nave decola com
mais de 2 mil tonela-
das e tendo 56 me-
tros de comprimento.
Os foguetes se des-
prendem a 45 km de
altura e o tanque, a
110 km. Na volta, a
missão é composta
apenas pelo módulo,
com 37 metros de
comprimento e 99
toenladas de peso.

CURIOSIDADES
SOBRE O CAVALO
�  Não consegue respirar pela
boca;
� Seus olhos estão entre os mai-
ores dos mamíferos terrestres;
� Dorme a maior parte do tempo
em pé;
� Tem tendões e ligamentos nas
pernas que lhes permite estar em
pé sem utilizar os músculos;
� Para ele, é mais confortável es-
tar de pé, porque quando se deita
faz pressão sobre órgãos internos;
� Pode viver, em média, 25 anos,
porém, já foi registrado cavalo com
40 anos;
� Os exemplares de corrida che-
gam a alcançar 68 km por hora.

Lançamento da nave
Atlantis, que fez a úl-
tima viagem em maio:
56 metros e 2 mil ton

9,2 MIL

CÂNCER DE PELE
CASTIGA PRODUTOR

A maioria das vítimas de câncer de
pele no Paraná é formada por pessoas
que trabalham no campo. Foi o que con-
cluiu estudo com pacientes do Hospital
Erasto Gaertner, elaborado pelo oncolo-
gista Marcos Montenegro. Segundo ele,
entre 185 pacientes com esta doença
atendidos durante 2 anos (2007 e 2008),
72% trabalharam na lavoura durante par-
te de suas vidas.

pessoas devem ser afetadas
por câncer de pele no Paraná
em 2010, segundo o Inca (Ins-
tituto Nacional do Câncer)
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dedo de prosa

FLAGRANTE

VOTO FEMININO
Faz menos de 80

anos que a mulher bra-

sileira ganhou o direito

de votar nas eleições

nacionais, através do

Código Eleitoral Provisó-

rio, de 24 de fevereiro de

1932.  Entretanto, o có-

digo permitia apenas

que mulheres casadas

(com autorização do

marido), viúvas e soltei-

ras com renda própria

pudessem votar. As res-

trições ao pleno exercí-

cio do voto feminino só

foram eliminadas no Có-

digo Eleitoral de 1934.






