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Mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, o agronegócio continuou mostrando sua
força na economia nacional. A demanda por alimentos se tornou ainda mais fundamental
do que já é, dando estímulos a empresas e cooperativas do setor agroindustrial
a investir.
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Eleições limpas e o
futuro de Cascavel
Contra a velha política rancorosa
e os “fake News”, o Sindicato Rural
de Cascavel fez, de maneira interna e
junto aos seus associados, um pedido
especial aos eleitores: a valorização do
próprio voto.
Nosso interesse é comum: o
bem de Cascavel. Passar por cima
de valores e votar ou dar voz e vez a
candidatos que mentem ou mascaram
a verdade só nós proporcionam descer
degraus, e não subir.
Me refiro a episódios envolvendo
políticos locais, reforçando práticas
que a sociedade não está mais
tolerante ou pior: já consegue
identificar mentiras com mais
facilidade. Apesar de sermos
diariamente assolados pelas “fake
News”, que no bom português
significam “notícias falsas”, hoje as
pessoas estão mais informadas e
conseguem saber distinguir situações
como essa. Mas, logicamente, tem
muita gente que acaba acreditando,
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Perspectiva artística ilustrativa da entrada de moradores e visitantes

Publicação oficial do Sindicato Rural de Cascavel
Circulação Bimensal

o que prejudica todos nós como
sociedade.
Apesar do Brasil ter uma mancha
histórica com inúmeros casos de
corrupção, é importante reconhecer
os bons trabalhos feitos e saber
avaliar as pessoas envolvidas, os
políticos, a equipe e as propostas.
Queremos propostas concretas,
viáveis e objetivas. Além disso,
precisamos valorizar quem olhou para
a agropecuária, muitos anos esquecida
pelos políticos locais, estaduais e
nacionais.
O voto é a maior ferramenta de
transformação de uma sociedade.
O voto é extremamente relevante
e importante, não é um ato ou
manifestação qualquer, mas sim o
exercício do direito de escolha. Cobrar
é muito fácil depois, mas escolher bem
é uma coisa individual de cada um.
Os eleitores precisam ser conscientes
de suas responsabilidades ao escolher
seus representantes.
Outubro/Novembro 2020

Pague com sua safra!
Conheça mais detalhes
com nossos corretores.
Realização:

Saiba mais:

Agende uma visita!
Central de Vendas:
(45)
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3197-9100

Registro de incorporação sob matrícula no 91.758 no 1º Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Cascavel, nos termos da lei Nº 4.591/64. Todas as imagens são
meramente ilustrativas. Cores, dimensões, textura, materiais de acabamentos e decorativos, paisagismo e detalhes construtivos poderão variar conforme exigências legais
quando da aprovação, ou quando da execução do projeto. O empreendimento será entregue conforme o Memorial Descritivo que fará parte integrante do Contrato de
Aquisição. Realização e Construção: CBS - Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA - CNPJ: 29.228.449/0001-93 - ROD BR 277- KM 604+650 Metros S/N. Intermediação:
GMK Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 29.994.827/0001-40, Rua Marechal Cândido Rondon, 525 - Bairro Neva - Cascavel/PR – CRECI nº J 06973.
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AGRO É
PROGRESSO
Pensando em realizar um compilado dos
principais investimentos da região, a
Sindirural foi atrás das gigantes do setor
para se informar melhor e informar seus
leitores sobre tudo que foi feito e o que está
planejado para 2021.
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Mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, o agro continuou mostrando sua
força. A demanda por alimentos se tornou
ainda mais fundamental do que já é, dando estímulos a empresas e cooperativas
do setor agroindustrial a investir mesmo
em tempos que muita gente quebrou,
fechou as portas ou viu seu faturamento
despencar. Pág. 26

RESSO

Mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, o agronegócio continuou mostrando sua
força na economia nacional. A demanda por alimentos se tornou ainda mais fundamental
do que já é, dando estímulos a empresas e cooperativas do setor agroindustrial a investir.

Autoridades alertam
sobre sementes
recebidas da China

Muitas pessoas receberam pacotes de
sementes de países asiáticos. Os casos
registrados em Cascavel estão ligados a
quem comprou no site Wish, da China.
Pág. 32

ENTREVISTA

MAPA quer
normatizar uso de
drones na lavoura

VBP de 2019 chega a
R$ 98 bilhões
Pela primeira vez, nove cidades do Paraná superaram a marca de R$ 1 bilhão no
Valor Bruto de Produção (VBP). Cascavel
cresceu 9%. Pág. 15

Com a regulamentação para uso em pulverização, as aeronaves não tripuladas
começam a ser grandes aliadas do agronegócio. Pág. 10

O agro não pode parar! E a realização do Show
Rural Coopavel é confirmada em 2021 pela
organização, já contando com a participação
de mais de 300 empresas. Pág. 10

Show Rural
é confirmado
pela Coopavel

O entrevistado desta edição é o
ministro da Infraestrutura do Brasil,
Tarcísio Gomes de Freitas. Engenheiro e militar da reserva brasileiro,
Tarcísio é ministro do governo de Jair
Bolsonaro desde o dia 27 de novembro
de 2018. Pág. 6
www.sindiruralnews.com.br
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Entrevista
TARCÍSIO GOMES FREITAS – Engenheiro, militar da reserva e Ministro do governo Jair Bolsonaro

INTEGRAÇÃO DOS
MODAIS É FOCO

Sindirural: Qual é o projeto logístico
para o Brasil desejado pelo governo federal?
Ministro: O projeto logístico do Governo
Federal é ambicioso. Só por meio do Programa de Concessões, o Ministério da Infraestrutura pretende atrair R$ 230 bilhões em
investimentos em concessões em todos os
modais logísticos. Todas as informações sobre os projetos em andamento podem ser consultadas por meio deste site: https://antigo.
infraestrutura.gov.br/concessoes. Entre eles
estão projetos de infraestrutura e logística
em rios, no mar, rodoviários, aeroportuários
e ferroviários.
Sindirural: O que ainda está em projeto
e nos objetivos da atual gestão?
Ministro: Um dos principais objetivos
do Governo Federal é entregar o maior número de ativos logísticos de transportes para a
www.sindiruralnews.com.br

iniciativa privada, pois será por meio destes
investimentos que os projetos mais robustos
poderão sair do papel, aliviando o orçamento
público, que terá participação mais estratégica em obras de pequeno porte.
Sindirural: Quais são os principais
problemas logísticos do Brasil?
Ministro: Na verdade, a solução para os
problemas logísticos passa pela integração
dos modais. Terminais ferroviários que se
interligam com rodovias, que escoarão a produção nacional para os portos. O MInfra está
avançando neste sentido, com a retomada das
obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste
(FIOL), em São Desidério/BA, que será feita
pelo Exército. Houve, ainda, a renovação da
concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC)
e Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que
serão fundamentais para o setor ferroviário,
pois além de trazer mais de R$ 14 bi em in-
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vestimentos na malha ferroviária, parte do
valor da outorga da EFVM será utilizado para
construção da FICO (Ferrovia de Integração
Centro-Oeste), por meio do mecanismo de
investimentos cruzados. E ainda há o projeto
BR do Mar, em tramitação na Câmara dos Deputados, que pretende aumentar a cabotagem
no Brasil e que necessitará de outros modais
para o escoamento de cargas em trajetos curtos.
Sindirural: Quais são as principais dificuldades encontradas pelo senhor à frente da pasta?
Ministro: As dificuldades foram superadas a partir do momento que o Governo Federal começou a colocar em prática as concessões estratégicas necessárias para o setor.
Com essa certeza, o setor produtivo ficou
mais confiante em investir nos projetos logísticos brasileiros.
Sindirural: Como a iniciativa privada
pode ajudar nesse necessário avanço logístico brasileiro?
Ministro: A iniciativa privada é o parceiro fundamental, pois será com seus investimentos que as concessões poderão ser implementadas sempre pensando no equilíbrio
entre os interesses nacionais e dos futuros
concessionários.
Sindirural: Como o governo enxerga o
Paraná e o Oeste do Paraná e quais obras
estão no planejamento de vocês para melhorar a logística da região? Como o governo federal pode ajudar a logística do agro?
Ministro: Em relação ao Programa de
Concessões, está previsto ainda para este ano
o leilão da 6ª Rodada de Aeroportos do Bloco Sul, que abrange os aeroportos de Foz do
Iguaçu, Londrina e Bacacheri. Também está
prevista a concessão dos Portos de Paranaguá
com os estudos de viabilidade em andamento.
Outubro/Novembro 2020

“A iniciativa

Os estudos de viabilidade das Rodovias Integradas do Paraná também estão em andamento. No âmbito do DNIT, as prioridades são a
adequação do trecho rodoviário de Cascavel
e a construção do trecho rodoviário próximo

privada é o parceiro
fundamental, pois
será com seus
investimentos que as
concessões poderão ser
implementadas sempre
pensando no equilíbrio
entre os interesses
nacionais e dos futuros
concessionários.”

Pneus agrícolas?
Confie em quem mais entende de pneus!
EXCLUSIVIDADE:
Pneus agrícolas,
industriais e fora
de estrada BKT

www.pneuslefort.com.br
Outubro/Novembro 2020
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NEWMIDIA

O entrevistado desta edição é o ministro da Infraestrutura do Brasil,
Tarcísio Gomes de Freitas. Engenheiro e militar da reserva brasileiro, Tarcísio
é ministro do governo de Jair Bolsonaro desde o dia 27 de novembro de 2018.
Natural do Rio de Janeiro (RJ), é formado em engenharia civil pelo Instituto
Militar de Engenharia (IME). É pós-graduado em Gerenciamento de Projetos
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), em Gestão de Cadeia de Suprimento e
Logística pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do Exército e bacharel em
Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Tem 43 anos de
idade. Servidor de carreira vinculado à consultoria legislativa da Câmara dos
Deputados, foi secretário de Coordenação de Projetos na Secretaria Especial
do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI); diretor-executivo e diretorgeral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit); e
chefe da seção técnica da Companhia de Engenharia do Brasil na Missão de
Paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti entre 2005 e 2006.
Também atuou como auditor da Controladoria Geral da União (CGU).

ao Porto Camargo e Campo Mourão, ambos na
BR-163/PR e na BR-487/PR.
Sindirural: E com relação às ferrovias?
Em que pé estão os projetos para os novos
ramais e o que faz com que eles demorem
tanto a sair do papel? Há ainda a conversa
sobre a ferrovia transpacífica ou isso foi
descartado?
Ministro: Os projetos estão em avançado
estado dentro do cronograma previsto. A Ferrovia Norte-Sul deverá ser entregue até o final
do ano. Importante destacar a antecipação de
R$ 5,1 bilhões em outorgas pela Rumo, concessionária que administra a Malha Paulista e
a Ferrovia Norte Sul. O valor será reinvestido
em outras obras estratégicas do Governo Federal.
Sindirural: A sensação da região Oeste
do Paraná é que o governo federal, historicamente, sempre a desprivilegiou em relação a investimentos, principalmente se
for pensado em quão rica é a região, além
de ser um corredor logístico internacional.
Esse pensamento continua assim ou há
algo novo?
Ministro: O Governo Federal intensifica
suas ações em empreendimentos estratégicos
que possam trazer a maior integração possível
para o país. No Paraná, um dos exemplos é a
duplicação da BR-163/PR e as melhorias no
aeroporto de Foz do Iguaçu.
Sindirural: Há uma proposta em andamento de ser criada uma cooperativa aqui
na região para participar da licitação da
concessão da rodovia BR-277. Nela estarão reunidas diversas cooperativas daqui,
bancos cooperativos e outras grandes empresas. O que o senhor acha de iniciativas
assim?
Ministro: Toda a iniciativa dos investidores que estejam de acordo com as regras do
edital são bem vindas. Isso mostra a confiança dos empresários nos projetos do Ministério
da Infraestrutura e como eles são fundamentais para o crescimento econômico brasileiro.

3220 4567
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TECNOLOGIA

Adelar, nosso associado,
no primeiro curso de drone

DRONES NA
LAVOURA

A NORMATIVA
Os drones pertencentes à Classe
III – aeronaves com peso máximo de decolagem entre 250 gramas e 25 quilos
(classificação segundo a Agência Nacional de Aviação Civil). As demais categorias – Classe I, com mais de 150 quilos,
e Classe II, de 25 a 150 quilos – continuarão seguindo a Instrução Normativa
N° 02/2008, que trata das normas de
trabalho da aviação agrícola.

Com a regulamentação para uso em pulverização,
as aeronaves não tripuladas começam a ser grandes
aliadas do agronegócio
O uso de drones é o futuro da agricultura.
Multiuso em uma propriedade rural, o drone
será em poucos anos peça fundamental em
todas as fazendas, assim como um trator, colheitadeira e a clássica enxada. Assim como
qualquer nova tecnologia, ele tem sido alvo
de regulamentações e normativas. A última
disponibilizada é a com relação ao uso de
drone em pulverização. O Mapa (Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) colocou em consulta pública sobre o tema, com o
intuito de criar uma IN (Instrução Normativa).
A normativa permite a aplicação aérea de
agrotóxicos em áreas onde aviões agrícolas
não conseguem chegar, em função de segurança operacional e de voo (obstáculos físicos
como árvores, rede elétrica) e em áreas onde
as máquinas agrícolas têm dificuldade de
aplicação (solos encharcados, áreas de declive
como os cafezais). Segundo o instrutor do Senar-PR do curso de drones, Arnaldo Antunes,
a regulamentação para o uso da tecnologia
funcionará de forma bastante similiar à avia-

ção agrícola.
“É preciso cumprir uma série de etapas
e regras, que são explicadas detalhadamente
nos nossos cursos”, comentou Arnaldo.
A instrução normativa vai abranger os
drones pertencentes à Classe III – aeronaves
com peso máximo de decolagem entre 250
gramas e 25 quilos (classificação segundo a
Agência Nacional de Aviação Civil). As demais categorias – Classe I, com mais de 150
quilos, e Classe II, de 25 a 150 quilos – continuarão seguindo a Instrução Normativa N°
02/2008, que trata das normas de trabalho da
aviação agrícola.
Basicamente, todos os que forem trabalhar com pulverização via drones terão que ter
registro no Mapa. Eles devem ter qualificação
para operar o equipamento e, em casos de
empresas, será necessário um responsável
técnico engenheiro agrônomo, um piloto agrícola remoto e um técnico agrícola com curso
de executor em aviação agrícola para missões
no campo.

“Os agricultores também terão que contratar esses profissionais caso queiram fazer
aplicação, a não ser que ele resolva se capacitar para conseguir fazer tudo sozinho”, comentou Arnaldo.
Relatórios técnicos de cada iniciativa terão que ficar guardados por dois anos, caso
o Mapa queira fiscalizar. Todo drone terá que
ter um registro na Anac (Agência Nacional
de Aviação Civil), cadastrar o aparelho no
Sarpas (sistema de cadastro de drones) pedir
autorização de cada voo realizado pelo DECEA
(Departamento de Controle do Espaço Aéreo).
“É complexo, mas não dá para liberar o uso
assim tão fácil. É uma atividade séria, que
precisa ser regrada e regulamentada. Parece
inofensiva, mas pode causar problemas e acidentes graves se não houver responsabilidade
dos envolvidos”, comentou o instrutor do Senar-PR, Arnaldo Antunes.
“Mais uma oportunidade de geração de
emprego gerado pelo agronegócio. Novas
profissões são criadas, como a de Piloto de
Aeronave Remotamente Pilotada entre outras
que vão surgir. O agro está em transformação
constante, e é por isso que os cursos do Senar-PR são tão importantes. Todos gratuitos.
Quem não se atualizar vai ficar para trás”, comentou Paulo Vallini, diretor do Sindicato Rural de Cascavel e presidente do Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural de Cascavel).

SEGURO

Arnaldo lembrou que as pessoas que forem utilizar um drone de maneira recreativa,
na pessoa física, precisam fazer um cadastro
bem simples junto à Anac, sem custo. Já
quem tem como objetivo fins comerciais, no
formato pessoa jurídica, além de um cadastro mais detalhado é preciso pagar um seguro
contra terceiros.
www.sindiruralnews.com.br
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AGRICULTURA FAMILIAR

SUSAF-PR AMPLIA
MERCADOS
Secretário da Agricultura e do Abastecimento do
Paraná, Norberto Ortigara, esteve em Cascavel para
oficializar a adesão ao Susaf-PR
Mais mercados às agroindústrias! Agora,
pequenas agroindústrias de Cascavel estão
autorizadas a comercializarem seus produtos,
de origem animal, para qualquer um dos 399
municípios do Paraná. No dia 10 de setembro,
o secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, esteve em
Cascavel para oficializar a adesão de Cascavel
ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade
Agroindustrial Familiar e de Pequeno Porte
no Estado do Paraná (Susaf-PR), que permite
ampliar o comércio dos produtos e consequentemente gerar mais emprego e renda.
Com isso, o Serviço de Inspeção Municipal
de Produtos de Origem Animal (SIM/POA) está
habilitado a certificar médios produtores de
Cascavel para comercializar sua produção em
todo o Estado. Cascavel é a segunda cidade do
Paraná autorizada a inspecionar e certificar os
produtores com o selo Susaf-PR. “Somos pioneiros sempre. Mais uma vez Cascavel se destaca pela eficiência dos produtores e também

pela eficiência do setor de inspeção sanitária”,
comentou Paulo Vallini, diretor do Sindicato
Rural de Cascavel e presidente do Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural de Cascavel).
Ortigara destacou que Cascavel passou a
certificar os produtores por possuir um serviço
de inspeção municipal de qualidade técnica e
que isso irá beneficiar a pequena agroindústria, que poderá ter ousadia de expandir seus
negócios. “Somos pioneiros sempre. Mais uma
vez Cascavel se destaca pela eficiência dos
produtores e também pela eficiência do setor
de inspeção sanitária”, comentou Paulo Vallini,
diretor do Sindicato Rural de Cascavel e presidente do Comder (Conselho de Desenvolvimento
Rural de Cascavel).
Renato Segalla, secretário municipal de
Agricultura, lembra que agroindústria familiar
fatura, em Cascavel, mais de R$ 100 milhões
anuais e a partir de agora terá uma projeção
ainda maior. O setor possui mais de 630 produtos licenciados e gera mais de 400 empregos

Norberto Ortigara, secretário da
Agricultura e do Abastecimento do Paraná

em 90 empresas de produtores cadastrados.
“Esse selo vai contribuir muito para o desenvolvimento de Cascavel”, diz.
Darci Vezaro recebeu, simbolicamente, das
mãos de Ortigara o selo Susaf-PR. Ele diz que
com essa nova inspeção irá possibilitar o crescimento da empresa, que estava no limite e não
poderia ampliar a produção. “Hoje essa inspeção vai possibilitar o nosso crescimento para
atender outras regiões, outros mercados, implantar novos produtos, contratação de novos
empregos. Isso faz com que a empresa cresça,
tenha um melhor faturamento e melhore a vida
para todos nós”, declarou.

REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES,
MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PICK-UPS
E CARROS DE PASSEIO

+ POTÊNCIA + ECONOMIA

+ DESEMPENHO

Rua Francisco Ignácio Fernandes, 124
Jd. Cataratas - Cascavel/PR

Fone (45) 3040-2140

www.injediesel.com
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OESTE

PRODUÇÃO PR

O Oeste se destacou pelo valor absoluto
do VBP, que somou mais de R$ 2 bilhões sobre o faturamento de 2018. Segundo Larissa,
como a pecuária sustenta o VBP dessa região,
o impacto da estiagem na safra 18/19 não foi
tão grande sobre valor final. “Mesmo perdendo
faturamento com a soja, a região registrou um
ganho substancial na pecuária, principalmente com frango e suínos, somando R$ 2 bilhões
a mais do que em 2018”, explica. A pecuária
é responsável por acrescentar R$ 15,8 bilhões
ao VBP do Oeste.
Tanto a demanda interna por proteínas
animais quanto a externa estiveram em alta
no período, o que ajuda a explicar o aumento
significativo do VBP paranaense em 2019.

VBP CHEGA
A R$ 98 BI
Pela primeira vez, nove cidades do Paraná superaram
a marca de R$ 1 bilhão no Valor Bruto de Produção
(VBP). Cascavel cresceu 9%.
A SEAB-PR (Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Paraná) divulgou no mês
de outubro relatório final do VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) de 2019. Além
de revisar o faturamento total para R$ 98,08
bilhões, valor nominal recorde na série, o documento mostra que, pela primeira vez, o Paraná tem nove municípios com VBP superior
a R$ 1 bilhão – cinco a mais do que no levantamento de 2018. Os valores correspondem ao
faturamento bruto dos produtores com a comercialização da safra 2018/19, abrangendo
cerca de 350 produtos da agropecuária. “O
agro só avança. Somos gigantes em números,
produtividade e capacidade. Mais uma grande
conquista para nós, o que mostra também que
estamos no caminho certo”, comentou Paulo

Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel.
Os municípios de Guarapuava (R$ 1,28 bilhão), Santa Helena (R$ 1,08 bilhão), Dois Vizinhos (R$ 1,05 bilhão), Assis Chateaubriand
(R$ 1,05 bilhão) e Palotina (R$ 1,04 bilhão)
agora integram a lista dos faturamentos mais
expressivos junto com Toledo (R$2,69 bilhões), Castro (R$ 1,72 bilhão), Cascavel (R$
1,67 bilhão) e Marechal Cândido Rondon (R$
1,16 bilhão). O crescimento anual mais representativo foi o de Guarapuava, com valor 31%
superior ao de 2018, quando somou R$ 981,9
milhões.
A técnica do Deral responsável pelo levantamento do VBP, Larissa Nahirny, explica
que o relatório final confirma o destaque da

CASCAVEL

pecuária paranaense. “Pela primeira vez, a
pecuária liderou o VBP, representando metade
do total, com um acréscimo de aproximadamente R$ 8,3 bilhões sobre o faturamento de
2018. A revisão do número de abates revelou
um rendimento ainda maior dessa atividade”,
explica.
Essa tendência se confirma entre alguns
dos municípios com maiores rendimentos,
principalmente com a produção de frango e

suínos. Em Toledo, por exemplo, a pecuária
é responsável por 82% do VBP. Em Santa Helena, a atividade compõe 85% do faturamento
e, em Dois Vizinhos, 90%. Os preços também
favoreceram o desempenho do setor.
Depois da pecuária, a segunda principal
representatividade na composição do VBP do
Paraná é do grupo dos grãos e grandes culturas (39%), seguido das hortaliças (5%) e produtos florestais (4%). A produção de frutas é
responsável por 2% do VBP.
Para o chefe do Deral, Salatiel Turra, os
números representam o bom cenário da agropecuária paranaense. “O Paraná é um Estado
bastante diversificado, com produção significativa em vários tipos de proteína. Tivemos

um panorama bastante favorável em termos
de preços, principalmente os da arroba do boi,
e de comércio internacional”.
De acordo com a técnica do Deral, em
2019, o aquecimento da demanda, somado à
baixa oferta de bovinos, pressionou os preços
e aumentou a procura pelos substitutos, como
frango e suínos.
“Além disso, o câmbio valorizado do dólar beneficiou os exportadores. Cerca de 21%
das proteínas animais que o Paraná exportou
em 2019 tiveram a China como destino”, diz.
As exportações de carnes tiveram aumento de
9% no faturamento e 5% no volume em 2019
na comparação com 2018, segundo dados do
governo federal.

Visite nossas redes sociais

ÓTICA VICENZA

ÓTICA
Estacionamento

GRATUITO
à 50mts da Loja.

www.sindiruralnews.com.br
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A soja continua o carro-chefe em Cascavel. Somente a oleaginosa representou R$ 399
milhões de reais. O segundo lugar continua
com o frango, com R$ 321 milhões.
Cascavel cresceu 9% em comparativo com
o VBP de 2018. Os destaques positivos foram
o milho, com um incremento de 54% e o
frango, com um incremento de 24%. Cada um
acrescentou R$ 60 milhões ao VBP municipal.
O destaque negativo foi o trigo, com queda de VBP de 70%. O ano de 2019 registrou
algumas geadas, o que fez com os números
despencassem.

VBP 2020

O VBP 2020, cujo relatório será concluído no próximo ano, está estimado em R$
114,55 bilhões. “O ano de 2020 será ainda
mais pujante, pois os preços agrícolas dispararam, assim como o apetite dos nossos
compradores internacionais. Poderia ser
ainda maior se não fosse a seca”, comentou
Orso.

Receituário
e Solares
Jóias em Geral
Atacado e
Varejo

(45) 9200-3469
15

Rua Pres. Bernardes, 2524 - Centro - Cascavel/PR
www.sindiruralnews.com.br

TRANSPORTE ANIMAL

SHOW PECUÁRIO

RECADASTRO
DE REBANHOS

Guia de Transporte Animal (GTA) está bloqueada desde o dia 31 de outubro para
produtores que não aderirem à Campanha de Atualização dos Rebanhos de 2020
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) alerta os produtores
rurais que a Campanha de Atualização dos
Rebanhos de 2020 será encerrada no dia 30
de novembro. A atualização é obrigatória
e quem não fizer não poderá obter a Guia
de Trânsito Animal (GTA), documento que
permite a movimentação de animais entre
propriedades e para abate nos frigoríficos.
“Apesar da vacina ter sido retirada e estamos em processo de nos tornar área livre de
aftosa sem vacinação, o produtor ainda tem a
obrigação de informar o número de animais
na propriedade”, orientou Paulo Vallini, diretor secretário do Sindicato Rural de Cascavel
e presidente do Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural de Cascavel).
Apesar de ter início no dia 1º de maio de
2020, a Campanha de Atualização de Rebanhos, ainda está esquecida pelos produtores
rurais do Estado. Segundo a Adapar, 230 mil
propriedades no Paraná devem atualizar seus
rebanhos. Ao todo, são 9 milhões de bovinos,
6 milhões de suínos, 20 mil aviários, 200 mil
cavalos. Até agora pouco mais de 40% dos
cadastros foram atualizados.
O gerente de Saúde Animal da Adapar,
Rafael Gonçalves Dias esclarece que os produtores continuam com o compromisso de
informar o inventário animal duas vezes ao
ano. “Neste ano, em função da pandemia, a
campanha de maio foi emendada com a de
novembro. O produtor pode atualizar o seu
rebanho online, ou presencialmente em
sindicatos rurais, prefeituras ou unidades
locais da Adapar. Esse modelo de campanha
começou desde que houve a suspensão da
vacinação no Paraná, em 2019”, afirmou.
Embora o prazo seja até 30 de novembro,
há complicações a partir de 31 de outubro,
quando o produtor começará a ter dificuldades para emissão da GTA. Isso porque ela
estará bloqueada para quem não estiver com
o cadastro em dia. Mas quem precisa do dowww.sindiruralnews.com.br

SHOW PECUÁRIO
ON-LINE

Evento foi realizado dos dias 25 a 28 de agosto
Em tempos de pandemia, a informação é
a melhor arma. Com isso em mente, a organização do Show Pecuário resolveu remodelar o evento – previamente cancelado – para
o formato on-line. O Sindicato Rural de Cascavel e a Sociedade Rural do Oeste do Paraná promoveram dos dias 25 a 28 de agosto
totalmente on-line o 6º Show Pecuário. Foram três palestras e uma mesa-redonda ao
final. “Foi um grande sucesso. Tivemos um
público muito bom e as palestras foram em
alto nível”, disse Paulo Orso, presidente do
sindicato.
No primeiro dia, Alexandre Toloi, Zootecnista e gerente nacional de Sistemas de
Ordenha Voluntário da DeLaval Brasil, trouxe

o que há de mais moderno na pecuária brasileira.
No segundo dia, o pesquisador do Cepea
(Centro de Estudos Avançados em Economia

NÓS TEMOS TAXAS E CONDIÇÕES EXCELENTES
DURANTE O ANO TODO, MAS NA PROMO WEEK
DO SICOOB CREDICAPITAL ELAS FICAM AINDA
MELHORES!

230 mil propriedades no Paraná devem atualizar seus rebanhos

cumento poderá fazer a atualização na hora,
sem prejuízo da movimentação do rebanho.
A GTA somente será emitida após a atualização de todas as espécies animais existentes
na propriedade. Essa situação será permitida até 30 de novembro.

MULTAS E ACESSO

A partir de 1º de dezembro, o produtor
que não atualizar o rebanho estará sujeito a
outras penalidades previstas na legislação,
como a autuação e o pagamento de multa,
que pode variar de acordo com a quantidade de animais não declarados. A multa vai
incidir sobre cada animal não declarado a
partir de 1 UPF – Unidade Padrão Fiscal,
que atualmente vale aproximadamente R$
100,00 cada unidade. O acesso ao sistema
está disponível no site da Adapar, ou de
forma direta por meio do link www.produtor.adapar.pr.gov.br/comprovacaorebanho.
Para realizar a comprovação, o produtor
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(CPF) deve estar cadastrado na Central de
Segurança do Estado do Paraná. Nos casos
de necessidade de ajuste no cadastro inicial (correção de e-mail, etc.), o telefone de
contato é o (41) 3200-5007 ou na unidade
de Cascavel da Adapar, pelo telefone: (45)
2101-4960. “Além de perder o direito de
emitir a GTA, o pecuarista é autuado. Precisamos da colaboração de todos nisso e também pedimos que evitem deixar para última
hora, que além de sobrecarregar os ambientes e o servidores de onde ele desejar fazer,
ainda estamos em pandemia da Covid-19”,
afirmou Luciana Riboldi, médica veterinária
da Adapar.
Para realizar a atualização presencial,
o produtor pode ir até uma das Unidades
Locais da Adapar, Sindicatos Rurais ou
Secretarias Municipais de Agricultura. “O
Sindicato Rural de Cascavel presta esse
serviço e pode auxiliar o produtor”, resumiu
Vallini.
Outubro/Novembro 2020

Aplicada), Thiago Bernardino de Carvalho falou sobre o mercado agropecuário brasileiro
e sua relação com a China, com perspectivas
de 2021 e uma análise sobre o ano de 2020.
No dia 27 Izaías Junior, médico veterinário da Zoetis, falou sobre os desafios da
reprodução na pecuária de corte brasileira,
focando no anestro pós-parto e dando dicas
aos pecuaristas.
Para finalizar, uma mesa-redonda foi
realizada com Ronei Volpi, presidente da
Câmara Setorial do Leite e também da Comissão Técnica da Bovinocultura de Leite da
FAEP (Federação da Agricultura do Estado
do Paraná), René Machado, Gerente Executivo da Nestlé Brasil, Paulo Orso, presidente
do Sindicato Rural de Cascavel, Devair Bortolatto, da Sociedade Rural e Dilvo Grolli, da
Coopavel. “Nosso objetivo sempre foi passar
informações atualizadas e apresentar novas
tecnologias aos pecuaristas. Temos certeza
que, mais uma vez, cumprimos nossa missão”, finalizou Orso.

SEGURO

20%
Residencial

Taxas a partir de

0,69%

de desconto
na contratação
de seguros

Empresarial

SIPAG

+ IOF

ISENÇÃO DE

AO MÊS PARA ANTECIPAÇÃO
DAS VENDAS NO CARTÃO

Automóveis

CONSÓRCIO

Taxa de
administração
a partir de

Imóveis

7%

Veículos

Serviços

Fale com o seu gerente e aproveite as oportunidades que preparamos para você!
www.sindiruralnews.com.br
Condições sujeitas
Outubro/Novembro
2020 a análise de crédito. Condições válidas até 30 de novembro de 2020.
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COMUNIDADES RURAIS

AQUIOESTE

AQUIOESTE TEM
NOVA DIRETORIA

COMBATE AOS
BORRACHUDOS
Aos poucos, produtores tem aderido ao projeto de
controle dos borrachudos criado pelo Sindicato Rural
em parceria com diversas entidades
Depois de Sede Alvorada, Colônia Melissa
e comunidade Novo Horizonte, em Cascavel,
a comunidade rural São Francisco de Assis
também está estudando a implantação do projeto. Criado pelo Sindicato Rural de Cascavel
em parceria com diversas entidades, para o
controle biológico dos borrachudos, insetos
que acabam com o bem-estar das pessoas e
dos animais do campo. O projeto piloto, iniciado em Sede Alvorada em 2019, já tem mais
de 90% de eficácia. Os agricultores aplicam
o BTI, produto biológico com ação exclusiva
nas larvas do borrachudo nos rios, córregos e

açudes de suas propriedades.
A aplicação do BTI deve seguir rigorosamente as orientações técnicas para apresentar o resultado esperado. Cada proprietário
rural é encarregado de aplicar o produto. A
proliferação do mosquito aconteceu devido a
um desiquilíbrio ecológico e excesso de matéria orgânica no rio, além da falta de predadores naturais. A base do produto é uma
bactéria, o bti, que mata a larva do inseto.
O inseticida é diluído em água na proporção
adequada e espalhado pelo riacho. Em poucos segundos, forma-se uma espuma. Se-

gundo estudos da Embrapa, o inseticida não
faz mal à saúde das pessoas, de peixes e de
outros animais. O método é usado com muito
sucesso em outros países e também em São
Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina
há muitos anos. Somente o RS aplica 25 mil
litros do produto por ano
Apesar de resolver o problema, é necessário que todos os proprietários continuem
cuidando dos rios, com a limpeza e a conservação da mata ciliar. “Os cuidados ambientais
também são fundamentais, pois sem eles o
produto não funciona. No entanto, nós sabemos que os produtores cuidam bem dos rios,
nascentes e córregos de suas propriedades”,
comentou Paulo Orso, presidente do Sindicato
Rural de Cascavel durante a reunião na comunidade São Francisco de Assis, que ocorreu
na semana passada.

Associação busca uma integração com empresas privadas para os associados da
entidade, como o frigorífico Marmentini e a Pescados Cascavel

Agricultores, com apoio do sindicato, tem conseguido fugir do pesadelo dos borrachudos
Associados à Aquioeste reunidos no sindicato

A Aquioeste (Associação dos Aquicultores do Oeste do Paraná) agora tem uma nova
diretoria. Depois de duas reuniões no Sindicato Rural de Cascavel, em setembro, a diretoria escolheu manter o nome do atual presidente, Valcir Zanini, como presidente.
Agora a nova diretoria, segundo ele, está
mais engajada. “Como a diretoria anterior foi

a primeira, muita gente estava começando a
atividade e muitos acabaram desistindo. Agora, estamos mais experientes, numa fase mais
avançada, onde podemos buscar soluções e
buscar atendimento às demandas com mais
propriedade e informação”, disse Zanini.
Ele também está buscando uma integração com empresas privadas para os associa-

dos, como o frigorífico dos Marmentini, o
Pescados Cascavel.
O restante da chapa é composta por:
Andre Costi (vice); Lucas Mendes e Nereide
Dolla (secretários); Elvis Lima e Nilson Marques (tesoureiros); Wilson Policarpo, Francisco Marmentini e Lucas Biazi (Conselho
Fiscal).

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!
Av. Brasil, 3025 - Cascavel - PR
Fone (45) 2101-3333
www.metropolitanatratores.com.br
www.sindiruralnews.com.br
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IMÓVEIS EM
CASCAVEL
Cidade pólo do agronegócio, Cascavel é o local
certo para investir no mercado imobiliário!

De 140.000,00
Por 119.990,00

R$ 450.000,00

A
LANÇ

Excelente localização - 1 quadra da Av. Carlos Gomes.
462 m² (14x33) - taxa de ocupação 70%. - Opção
para compra do terreno ao lado, totalizando 924m².

Chácara de 1 Alqueire - (24.200m²) em Lindoeste (última).
Ótimo Acesso (Apenas 1.5 km do asfalto). Rede de energia
(trifásica). Água de poço. 60% mecanizada (boa de plantio).
Topografia boa. (excelente para construir sua casa com vista
para o vale). Documentação em dia, só transferir para o
nome do comprador. *Avalia-se permura, veículo até R$20mil
15% abaixo da FIPE

A partir de

R$ 1.000.000
Apto. no Edificio Jardins
2 apartamentos por andar. Área de 156,19 m² privativos, 3
Suítes + 2 Vagas de garagem. Entrega em
dezembro/2021. Poucas unidades.

R$ 1.300.000
Sobrado no Cancelli
Excelente localização em uma região nobre. Térreo:
Garagem 2 carros lado a lado coberto e mais 6 carros
descoberto. 1 sala social, lavabo, Cozinha, sala de jantar,
sala de estar com lareira, área de serviço. Playground,
Campo de futebol. Pergolado. Ampla edícula com
Churrasqueira, bwc e 1 depósito (quarto). Superior: Todos
cômodos com sacada ampla e janelas em alumínio com
aberturas automatizadas (controle remoto), 3 dormitórios,
sendo 2 suítes e 1 suíte master. Ampla sala de estar com
escritório. Interfone; Portão eletrônico; Cerca elétrica e
Câmeras de monitoramento.

• VENDA E PERMUTA
DE ÁREAS RURAIS
• Medição de áreas urbanas e rurais
• Avaliação, Desmembramento e
remembramento
• Retificação administrativa
• Regularização dos documentos
junto ao cartório e INCRA
• CAR / GEO
• Locações de obra em geral

www.sindiruralnews.com.br

12 apartamentos - 2 por andar. 1 Suíte (persiana com
controle) + 1 dormitório Ampla sacada com churrasqueira. 2
ou 3 vagas de garagem (lado a lado) Depósito. Pontos de
espera para ar condicionado, (sala e dormitórios) Porta de
correr nos dormitórios, acabamento em piso vinílico claro.
Apartamento em acabamento porcelanato 60x1,20.
Aquecimento à gás. Condomínio baixo devido à captação
de chuva, energia solar. Previsão de entrega Março/2021

Sobrado Condomínio Fechado
Paysage Felicitá
O Paysage Felicitá é um Condomínio com muita
segurança, totalmente murado, portaria 24 horas; Salão
de Festas; Piscinas adulto e infantil; Quadra Poliesportiva; Campo de Futebol; Academia e Playground. Esse
sobrado, conta com aproximadamente 230 m² de área
construída, sendo distribuídos em: garagem 4
carros,sendo 2 coberta lado a lado e 2 carros
descoberta; Sala de estar; Cozinha gourmet com
churrasqueira e sala de jantar; Lavabo; Área de serviço;
Piscina aquecida; Parte superior 3 Suítes, sendo 2
master com closet; O imóvel conta ainda com móveis
planejados e fino acabamento. R$ 1.200.00,00

R$ 1.200.000
Consulte valores

R$ 1.150.000,00
Sobrado Maria Luiza

1 Quarto. 1 Suíte. 1 Suíte Master. 4 Banheiro. 2 Salas. 1
Cozinha. Edícula. Área de Serviço 03 Vagas de Garagem
Ótima localização Próximo do Lago Municipal, Quartel,
Ginásio Ciro Nardi. Com fácil acesso para todas as regiões
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ÁREA RURAL
Chácara de 2 hectares (20.000m²). A 22,5 km de Cascavel.
Outubro/Novembro
2020
Rica em água. Área em pasto,
podendo ser macanizada.
Rede de energia.

Área de 1 alqueire (24.200m²) no Município de Quatro Pontes
- PR, contendo - Quiosque com 2 banheiros e churrasqueira,
Campo de futebol, Poço Artesiano, Rede de energia elétrica,
tem um Ótimo acesso, Calçamento até a porta da
propriedade, 4 açudes, Documentação em dia, só transferir
para o nome do comprador, Área a 2,5KM do centro.

ÁREA RURAL
Linda chácara de de 1 alqueire, sendo 600m do asfalto,
70% de mato, 30% mecanizado.

Consulte valores

R$ 6.300.000,00

R$ 130.000,00
O alqueire

Nos reservamos o direito de corrigir eventuais erros de digitação e/ou atualização de valores

A partir de

Apartamente Vivaz Residence

Creci 32190-F

AS

POUC

S!

ADE
UNID

R$ 480.000,00

R$ 250.000,00

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL

!
ENTO

M

Terreno no Jd. Maria Luiza

R$ 600.000,00

NEWMÍDIA

Confira as excelentes oportunidades em imóveis que separamos para você!

ÁREA RURAL
ÁREA RURAL
Chácara de 18 alqueires. Próximo de Cascavel. A 3km do
asfalto. parte mecanizada e parte em pasto

Condomínio fechado
Coliseu Residence
Condomínio fechado moderno, com muito
conforto para o dia a dia e ótima
localização. Lotes com excelente
topografia, completa infraestrutura de lazer
e diversão nunca vistos!
Seja para morar ou para investir o Coliseu
residence é a sua melhor escolha! Com
sistema de segurança completo, portões
automatizados por controle remoto, totens
para controle de acesso a visitantes e
proprietários, portão de acesso de
pedestres com controle biométrico e 15
câmeras de monitoramento.
Terrenos com média de 1500m² com
preços a partir de 250 reais o metro
quadrado. Previsão de entrega para 2023.

Veja mais imóveis
no nosso site!
Outubro/Novembro 2020

ÁREA RURAL
40 alqueires sendo 38 de eucalipto com 5 anos

Chácara de 2 hectares (20.000m²). A 23,5 km de Cascavel.
Rica em água. Área em pasto, podendo ser macanizada.
Rede de energia.

A partir de

Compre um terreno e
pague com sua safra!

JULIANA

LOMBARDI
CORRETORA DE IMÓVEIS

Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR
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R$ 326.812,50

Ligue agora:

(45)

99987-0543

julianalombardicorretora@gmail.com
www.sindiruralnews.com.br

www.julianalombardicorretora.com.br

CARGAS ELÉTRICAS

CUIDADOS
COM A REDE
Raios e descuidos com a rede elétrica podem causar
morte. Sindirural preparou matéria para trazer
informações para os produtores
Em alguns locais nas propriedades rurais, assim como em Cascavel, é comum que
a rede elétrica de alta tensão cruze propriedades. Manter uma distância segura dela é a
maneira mais efetiva de se evitar acidentes,
explica o gerente de Segurança do Trabalho
da Copel Distribuição, Alessandro Maffei da
Rosa. Pensando em ajudar o produtor rural a
prevenir acidentes, a Sindirural procurou especialistas para orientar os cuidados em relação à rede de alta tensão, tempestades e raios.
De acordo com a Copel, em 2019 foram registrados 48 acidentes com a energia elétrica
em todo o Paraná, um terço deles em áreas
rurais. Doze foram fatais e 21 considerados
acidentes graves. Desde 2011, esse número

vem se mantendo abaixo de 50 ocorrências no
Estado. Entretanto, a gravidade dos acidentes
ainda é motivo de preocupação e é o foco das
campanhas de segurança com a comunidade
que a empresa mantém.
Segundo a assessoria de imprensa da
Copel, os períodos mais críticos para a ocorrência de acidentes são a colheita e a preparação do solo, quando são utilizadas máquinas
de médio e grande porte e também são feitas
queimadas. Nessas épocas, os agricultores
devem redobrar os cuidados com as redes de
energia, planejando as atividades para evitar
os acidentes. É aconselhado visitar as áreas
onde os trabalhos serão realizados, observando os locais onde existe rede e adequando o

ORIENTAÇÕES DA COPEL
• Planeje cuidadosamente os trabalhos, observando atentamente se as dimensões da máquina ou equipamento (altura e largura) atendem
a uma distância segura da rede elétrica;
• Ao manusear as máquinas agrícolas,
desvie dos estais (cabos de aço que prendem os
postes ao chão);
• Ao manobrar veículos e equipamentos,
realizar carga e descarga de caminhões, mantenha a distância mínima de cinco metros de
qualquer tipo de estrutura elétrica;
• Caso o veículo venha a encostar na rede
elétrica, o motorista jamais deve tentar sair do
maquinário. É preciso chamar imediatamente
a Copel, que vai interromper o fornecimento de
energia antes de resgatar o condutor;
• Nunca estacione máquinas agrícolas debaixo da rede elétrica;
• Cuidado para não tocar na rede elétrica
quando subir em uma árvore para colher frutas
ou para realizar podas;
• Tenha cuidado com os equipamentos de
www.sindiruralnews.com.br

irrigação. Nunca deixe o jato de água dos irrigadores atingir os fios elétricos;
• Jamais tente se aproximar ou tocar em
cabos elétricos caídos no chão. Se encontrar um
fio elétrico caído, é importante sinalizar a área
para que ninguém se aproxime e avisar imediatamente a Copel;
• Não faça queimadas perto das linhas de
transmissão ou de distribuição de energia elétrica. Além de colocar em risco a sua vida e de
outras pessoas. Essa prática pode danificar as
estruturas do sistema elétrico, causando a queda dos postes e torres, provocando curtos-circuitos, o rompimento de cabos e interrompendo
o fornecimento de energia;
• Por fim, importante destacar que não é
necessário encostar em um cabo para ocorrer
uma descarga elétrica. A simples aproximação
de algum material condutor pode gerar um arco
elétrico que trará consequências graves para
quem estiver manuseando o material, assim
como para quem estiver próximo a este.
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Em 2019 foram
registrados 48
acidentes com a
energia elétrica em
todo o Paraná

tamanho das máquinas para a realização de
determinado serviço.
As dimensões das máquinas ou implementos agrícolas podem aumentar o risco de
um contato acidental com os fios de energia.
Em outros casos, as próprias plantações ultrapassam os limites de segurança das faixas
de servidão (espaço de segurança que precisa ser respeitado próximo à rede elétrica),
contribuindo para a ocorrência de acidentes.
Existem também os casos de produtores que
decidem realizar a poda e corte de árvores
perto da linha, orientam os técnicos da Copel.
Outro ponto orientado pela Copel é com
relação às áreas de servidão. A Norma Técnica NBR 5422 – Projeto de linhas aéreas de
transmissão de energia elétrica, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
determina que as faixas de servidão e segurança devem ser observadas e respeitadas
para que se evitem acidentes, sendo a largura
mínima de 30 metros, para as linhas de 69,
88 e 138 kV de tensão, e de 20 metros para as
linhas de 34,5 kV.

TEMPESTADES E RAIOS

Em agosto deste ano, uma descarga atmosférica (raio) matou um pecuarista e cerca
de 30 cabeças de gado em uma propriedade
rural no município de Loanda, na região Noroeste do Paraná. O fato reacendeu a necessidade de discutir formas de prevenção a este
tipo de acidente.
Segundo dados do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe), o meio rural é o
ambiente onde mais ocorrem esses acidentes.
Isso acontece porque as pessoas estão naturalmente expostas, trabalhando mais tempo a
céu aberto. De acordo com o órgão, 26% das
fatalidades com raios acontecem em áreas
rurais. Os acidentes dentro de casa vêm em
Outubro/Novembro 2020

segundo lugar, com 21% dos casos fatais.
Entre 2000 e 2019, 2.194 pessoas foram
vítimas de raios no Brasil, deste total, 114 no
Paraná. Segundo dados da Defesa Civil, em
2019 foram nove vítimas de raios no Estado.
Este ano, o único caso fatal até o momento
foi o do pecuarista de Loanda. De acordo com
o Inpe, o Brasil é campeão mundial em incidência de raios, com cerca de 77,8 milhões de
descargas no solo por ano.
Segundo o instrutor do SENAR-PR Ricardo Biscaro, a pecuária leiteira é uma das
atividades onde mais costumam acontecer
acidentes com raios. “Normalmente ficam
muitos animais agrupados em pequenos piquetes. Em dias de chuva, as vacas acabam se
juntando mais e, no caso de uma descarga, se
não houver um aterramento correto na cerca,
aquela energia vai se dissipar quando o animal encostar no arame”, observa.
A segurança, nesse caso, está ligada à
boa instalação de cercas elétricas e/ou mesmo
cercas de arame (farpado ou liso) por onde a
energia elétrica pode correr no caso de uma
descarga. “O produtor precisa fazer os aterramentos corretos, seguir os protocolos,

Venha conhecer
na Datta o que há
de mais avançado
em tratores de
até
150 cv
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principalmente no que se refere à instalação
de para-raios. Hoje, posso afirmar que 90%
das cercas estão mal instaladas”, afirma o
instrutor, que ministra cursos na área de
construção de cercas pelo SENAR-PR. “É
fácil encontrar cercas com reaproveitamento
de metal, fios oxidados, pedaços de enxada
e foices. Pela forma como o pessoal lida com
as cercas, até que acontece pouco acidente”,

complementa Biscaro.
De acordo com o instrutor do SENAR-PR,
o recomendado é que sejam feitos aterramentos a cada 200 metros de cerca. “Caso a região
tenha alta incidência de raios, é preciso vários
pontos na cerca com descarga [faiscadores no
caso de cercas elétricas e aterramentos em
cercas normais]. Dessa forma, quando ocorre
uma descarga elétrica, essa energia não percorre toda cerca, vai ser dissipada”, diz.
Além do perigo para a saúde dos moradores, instalações malfeitas também podem
queimar equipamentos caros, como ordenhadeiras e resfriadores. Para auxiliar os produtores e trabalhadores rurais paranaenses a
construir cercas de forma correta, o SENAR-PR oferece dois cursos: “Cercas de arame
farpado e de arame liso” e “Cercas elétricas”.
“Essas orientações são importantes para
todos os produtores rurais e seus colaboradores. Estamos expostos e precisamos evitar
esses acidentes. É importante que isso seja
levado para quem trabalha na propriedade,
para que eles se informem e respeitem essas
regras”, afirmou Paulo Vallini, diretor secretário do Sindicato Rural de Cascavel.

CUIDADOS EM
UMA TEMPESTADE
• Evitar contato com cercas de arame,
grades, tubos metálicos, linhas telefônicas,
redes de energia elétrica e qualquer objeto ou
estrutura metálica;
• Afastar-se das máquinas agrícolas, motocicletas, bicicletas e carroças;
• Não permanecer em locais descampados e abertos, como pastos, campos de futebol,
piscinas, lagos e praias;
• Ficar longe de árvores isoladas, postes,
mastros e locais elevados;

• Procurar edificações para se proteger;
• Se o automóvel possui teto de metal,
permanecer dentro com os vidros fechados até
a tempestade passar; – Se estiver em campo
aberto e não houver outra opção, abaixar-se e
abraçar o joelho diminuindo ao máximo a altura.

Datta
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A triticultura tem tudo
para ser uma das grandes
commodities nacionais

TRIGO EM DESTAQUE

SHOW RURAL
DE INVERNO
1,2 mil produtores de trigo, profissionais do agro
e associados da Coopavel participaram do evento,
que focou o potencial do trigo na região
O Show Rural Coopavel ganhou uma edição de inverno, que ocorreu no começo de
setembro no mesmo local da tradicional feira.
Participaram mais de 1,2 mil produtores de
trigo, profissionais do ramo e associados da
cooperativa; Uma das variedades expostas no
evento foi a BRS Sanhaço, da Embrapa. Bastante popular na região Oeste, ela representa
50% das vendas de sementes de trigo da Embrapa. Tem sanidade foliar, tolerância à geada, à giberela e não acama. Outras empresas
como a Biotrigo e multinacionais apresentaram seus produtos.
Entre as vantagens da semeadura do trigo, segundo os técnicos que apresentavam
as variedades no evento, estão o controle de
plantas daninhas; adubação residual para
soja; melhoria na plantabilidade; aumento da
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rentabilidade e otimização da estrutura.
Luiz Antônio Zanão, pesquisador do Iapar
de Santa Tereza do Oeste, falou sobre adubação. A análise do solo, controle de acidez
entre outros são fatores importantes e aliados
dos produtores, pois com essas informações
eles aplicam somente o que o solo precisa.
Ele ressaltou a importância do calcário,
que deve ser utilizado três meses antes do
plantio. O mineral neutraliza o alumínio e é
uma tecnologia barata. Caso ele não corrija o
alumínio, é possível perder de 30% a 40% a
capacidade de ação do adubo. “Caso o alumínio estiver em profundidade, informação descoberta com a análise do solo de 20cm a 40cm,
o gesso é recomendado”, disse. Também lembrou a importância de fazer um manejo nutricional do solo adequadamente. “A raiz do trigo
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pode chegar até 2 metros de profundidade se
o manejo for adequado. Não adianta focar só
no NPK. Se falta um nutriente, os outros são
comprometidos. Não adianta só focar em um.
É preciso um equilíbrio”, explicou.

AUTORIDADES

O secretário de Estado da Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara, esteve em
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Cascavel para prestigiar a edição de inverno
do Show Rural Coopavel. “Ao visitar e ter contato com as novidades apresentadas, percebo
com clareza que o trigo pode se tornar, ao
lado da soja e do milho, uma das commodities
protagonistas de boas
safras no Brasil”.
Dilvo Grolli ressaltou que o trigo tem
grande importância à
economia brasileira.
"E hoje, com as novas
tecnologias e as condições que temos, a triticultura tem tudo para
ser uma das grandes
commodities nacionais, ao lado da soja
e do milho". O Brasil
consome de 12,5 milhões de toneladas por
ano e a safra nacional
chega à metade disso.
“Um evento assim era necessário
faz tempo. O inverno
também precisa ser
explorado. Precisamos
de mais informação
sobre o que fazer nesse período nas nossas
lavouras”, comentou
Paulo Orso, presidente
do Sindicato Rural de
Outubro/Novembro 2020

Cascavel.

RESULTADOS OSCILAM

A maioria dos produtores tiveram baixa
produtividade devido à geada e à estiagem. No
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entanto, alguns foram muito bem. Geada e estiagem foram os maiores problemas.
De acordo com Jovir Esser, economista
do Deral do Núcleo Regional da Seab (Secretaria de Agricultura e Abastecimento do
Paraná) de Cascavel, houve uma frustração
geral na regional do Núcleo, que contempla 28
municípios. A expectativa de colheita era de
3.350 quilos por hectare, mas a média geral
foi de 2.625 quilos. André Zimmermann, de
Guaraniaçu, plantou duas variedades: Sonic e
Sanhaço. Segundo ele, a geada “sapecou” um
pouco do Sonic, mas o Sanhaço aguentou. “No
entanto, não colhi bem mesmo assim. Não deu
prejuízo. Praticamente empatou”, comentou.
Renato Martini foi um dos produtores que
se deu bem. A maioria da área foram plantadas as variedades Sanhaço e Toruc. “Colhi 148
sacas por alqueire (3.700 quilos por hectare).
Quase tudo com pH superior a 78. Foi bem
surpreendente o nosso resultado. Foi ótimo”,
contou. A área da família está localizada em
Santa Tereza do Oeste. “Perdemos um pouco
com a geada, mas ainda foi muito bom. As
áreas mais altas da nossa propriedade, como
era esperado, foram bem. A geada só prejudicou mais as baixadas”, detalhou Martini.
Jovir também fez um comparativo com o
milho safrinha. Na regional do Núcleo, a média esperada era de 5.700 quilos por hectare,
e a registrada foi de 5.464. “Quem plantou o
milho 2ª safra, em uma média geral, teve quase 80% a mais de lucro do que quem plantou
trigo. É muita diferença”, informou.
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GIGANTES EM INVESTIMENTOS

AGRO É
PROGRESSO
Em tempos de Covid-19, a pujança do agro se destacou mais
uma vez. Empresas e líderes cooperativos investiram e fizeram
ou anunciaram muitas novidades no setor em 2020
Mesmo em tempos de pandemia da Covid-19, o agro continuou mostrando sua força.
A demanda por alimentos se tornou ainda mais
fundamental do que já é, dando estímulos a empresas e cooperativas do setor agroindustrial a
investir mesmo em tempos que muita gente
quebrou, fechou as portas ou viu seu faturamento despencar.
Pensando em realizar um compilado dos
principais investimentos da região, a Sindirural foi atrás das gigantes do setor para se informar melhor e informar seus leitores sobre tudo
que foi feito e o que está planejado para 2021.
“Muitas oportunidades de empregos e negócios
estão por vir. Sabemos das dificuldades que tivemos, mas isso tudo mostra a confiança que
o mundo está depositando em nós. Certamente, os produtores rurais não irão decepcionar.
Tudo que é investido em nós, traz muito lucro,
muitas riquezas, impostos e empregos”, analisou Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural
de Cascavel.
Confira abaixo alguns dos destaques:

COPACOL

Diante a necessidade de fortalecimento
do setor agrícola frente as fortes demandas
em alimentação, a Copacol manteve o foco em
investimentos que resultam em oportunidades
aos cooperados em aumentar a produtividade
nas integrações de grãos, aves, peixes, suínos e
bovinocultura de leite. Pelo plano estratégico da
Cooperativa, a meta é aplicar R$ 700 milhões
em melhorias das estruturas, entre 2020 e
2024. Já estão em andamento 41 grandes projetos, com orçamento estimado em R$ 507 milhões, a serem executados nos próximos anos.
De acordo com a assessoria de imprensa
da entidade, neste ano elevados investimentos
foram aplicados nas 20 unidades de recebimento de grãos, visando a modernização das estruwww.sindiruralnews.com.br

turas para agilizar o processo de entrega da
produção. Os projetos visam eficiência em todo
o sistema e já tiveram eficácia comprovada na
entrega da safra de milho neste ano. “Além de
agilizar a entrega da produção, também vamos
agregar qualidade, pois todas as melhorias
realizadas garantem uma melhor secagem e
armazenagem dos grãos que serão utilizados
na fabricação de rações para as integrações dos
nossos cooperados”, afirma Valter Pitol, presidente da Copacol.
São R$ 50 milhões em melhorias e adequações de sete unidades de recebimento e
armazenagem de grãos: Jesuítas, Universo
(Nova Aurora), Palmitolândia (Tupãssi), Iracema do Oeste, Carajá II (Jesuítas), Formosa do
Oeste e Cafelândia. Além dessas unidades, as
demais estão no cronograma projetado pela Cooperativa, incluindo as recentes aquisições do
sudoeste paranaense, no fim do ano passado e
início deste ano, em Pérola do Oeste, Pranchita, Capanema e Planalto.
Visando a modernização da estrutura, a
Cooperativa realiza em etapas a revitalização
da Unidade Industrial de Aves em Cafelândia
que resultará em aumento no processamento
da produção – obra que ultrapassa os R$ 140
milhões.
Outro investimento de grande movimentação financeira em andamento é a construção
do Centro de Distribuição, que inicia a armazenagem de produtos frigorificados da Copacol
a partir do próximo mês. Com investimentos
de aproximadamente R$ 120 milhões, a área
total construída é de 15,8 mil metros quadrados, com 38 metros de altura. As modernas
instalações terão a capacidade para armazenar
15,5 mil toneladas de produtos. São 17 docas e
uma movimentação de 1.850 toneladas ao dia:
70 carretas serão carregadas com produtos enviados a todo o País.
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Neste ano, a Cooperativa deu importantes
passos para o crescimento: adquiriu uma unidade industrial de Peixes em Toledo, por R$ 62
milhões, que elevará a produção de tilápias; e
uma área para a construção de a UPD (Unidade
de Produção de Desmamados), em Jesuítas.

FRIMESA

Com visão otimista, a Frimesa tem se
preparado para as oportunidades que virão
no pós-pandemia. Grandes projetos e investimentos de quase R$ 3 bilhões estão previstos
para expansão das indústrias e da marca, com
o objetivo de alcançar um faturamento de R$ 4
bilhões em 2020, além de manter toda a cadeia
produtiva de leite e carne suína.
A diretoria criou o plano AVANÇA FRIMESA, um conjunto de ações a serem feitas
em projetos como: executar a implantação da
primeira fase de operações com capacidade de
7.500 suínos por dia, até dezembro de 2022
com investimentos previstos em R$ 700 milhões. As obras estão na fase de terraplanagem
e fundações. Outro projeto é a habilitação Unidade Frigorífica de Marechal Cândido Rondon
para exportar para a China, Japão e Coréia
do Sul com capacidade de industrializar 1500
suínos por dia até final desse ano. Os investimentos serão de R$ 25 milhões. A unidade
de Medianeira também será melhorada, com
investimentos de R$ 34 milhões chegando a
capacidade de abate de 6.900 suínos por dia
até dezembro de 2020. Na área de leites será
ampliado e adequado os processos industriais
para atingir 1.000.000 de litros de leite por dia
até junho de 2021. Um investimento de R$ 15
milhões.
De acordo com Elias Zydek, diretor executivo da Frimesa, o plano de expansão prevê
um investimento final de R$ 790 milhões de
reais. “Nosso desejo é estar na vanguarda dos
Outubro/Novembro 2020

Frigorífico da Frimesa toma forma e terá capacidade de 7.500 suínos por dia com investimentos previstos em R$ 700 milhões

negócios suíno e leite para “prover alimentos
de valor para as pessoas”. Queremos ser referência internacional em nossas atividades e ser
marca reconhecida em qualidade e segurança,
pelos clientes e consumidores”, finaliza Zydek.

PRIMATO

A cooperativa sediada em Toledo investiu
em tecnologia e criação de ambientes virtuais,
além de obras. Novo site e App do Varejo Primato Supermercado, Casa Vergara, Farmácia
Primato e Primato Agro estão entre as novidades.
Também foram feitas inaugurações: Primato Supermercado Vila Pioneiro em Toledo
(nova unidade no local), segunda unidade Casa
Vergara no centro da cidade, Casa do Produtor
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(Novo modelo da Loja Agropecuária anexo ao
complexo Administrativo/Industrial - BR 163).
Outros investimentos: implementação de
processos de segurança para assistência técnica dos integrados suinocultura e pecuária de
corte e leite; aquisição de uma área para a unidade de recebimento e beneficiamento de grãos
entre Toledo e Nova Santa Rosa (previsão de
início de funcionamento safrinha 2021) e loja
agropecuária dentro do complexo industrial de
nutrição animal em Verê (PR). Além disso, a
cooperativa lançou o Plano Primato 2020/25,
com investimentos de 250 milhões em todas as
áreas de atuação da Cooperativa.
"Nosso planejamento estratégico sempre
visa a abrangência do exercício, curto prazo,
médio e longo prazo. Muitas de nossas metas
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estão sendo alcançadas mesmo com a pandemia, porém, o processo de transformação
digital que já estava ocorrendo desde o segundo semestre de 2019 teve que ser adiantado,
especialmente no varejo com supermercados e
farmácia humana. Vale ressaltar nosso plano
de investimentos para os próximos cinco anos,
250 milhões em todas as nossos segmentos.
Além do mais, nossa Assembleia Geral Ordinária foi feita de forma digital, sendo a primeira cooperativa do agro em nossa região a
desenvolver um evento de suma importância
neste formato, e o resultado foi muito positivo,
assim como a Lives do Dia de Campo Digital,
onde trouxemos conteúdos especiais para todos
nossos cooperados e clientes", comentou Ilmo
Werle Welter, presidente da Primato Cooperati-
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CALENDÁRIO DE EVENTOS

va Agroindustrial.

SHOW RURAL É
CONFIRMADO

COTRIGAÇU

A Central Cotriguaçu, integrada pelas
cooperativas C.Vale, Copacol, Coopavel e Lar,
inaugurou o maior complexo de geração de
energia solar para autoconsumo do Paraná.
São 2028 placas, que gerarão 84.000 Kwh/
mês, equivalentes ao consumo de 540 residências de padrão médio.
Foram investidos cerca de R$ 2,2 milhões,
o que irá suprir 30% do consumo total do
terminal ferroviário de Cascavel, formado por
uma câmara fria gigante para dez milhões de
quilos, escritórios, recepção, moegas e armazéns para com capacidade estática para 130 mil
toneladas.

C-VALE

O agro não pode parar! E a realização do Show Rural Coopavel em 2021 é
confirmada pela organização, já contando com mais de 300 expositores

Geração de energia solar está entre os investimentos da Cotriguaçu

Acostumada a realizar grandes investimentos, a C-vale mais uma vez manteve a
“tradição”. A cooperativa anunciou em setembro um investimento de R$ 552 milhões na
implantação de uma esmagadora de soja no
seu complexo industrial em Palotina. Serão
gerados 70 empregos diretos e, pelo menos, o
dobro em indiretos, principalmente na cadeia
logística.
A nova unidade, capaz de processar 2,5
mil toneladas de soja por dia e produzir óleo e
farelo, será fonte para a fabricação de ração. A
indústria agregará mais um elo na cadeia produtiva da cooperativa, uma vez que ela deixará
de adquirir esses insumos para abastecer a
sua produção de carnes (frango, suíno e peixe), passando a ter excedente, inclusive, para
comercializar a terceiros. Essa nova planta
também auxiliará os cooperados e diminuirá,
no médio prazo, os seus custos de produção.
“Assinamos um investimento de mais de
meio bilhão de reais com a C.Vale, uma das
maiores cooperativas da América Latina. E
esse investimento acontece em um momento
que o Brasil precisa tanto, estamos passando
por uma prova de fogo com a crise provocada
pela pandemia do novo coronavírus”, disse o
governador Ratinho Jr, durante a assinatura
do convênio com a cooperativa, em programa
estadual de incentivos fiscais.
A C.Vale responde sozinha por cerca de
2% de toda a produção de soja do Brasil. Desse
grão se extrai 20% em óleo e 80% em farelo, ou
seja, é possível desdobrá-lo em vários produtos e o objetivo da cooperativa, além da ração
para os animais, é ampliar o leque do refino
do óleo para produzir margarina, maionese e
outros produtos. Além disso, de acordo com
a assessoria de imprensa da entidade, houve
um aumento da produção da frangos e peixes.
No frango, a cooperativa, estava com 600 mil
abates diários no início de 2020 e chegarão ao
www.sindiruralnews.com.br

final do ano com 620 mil. Do de peixe, de 90 mil
para 100 mil por dia.
Também foram investidos 60 milhões de
reais investidos no frigorífico da Plusval em
Umuarama, que entrou em operação em julho e
no hipermercado de Assis Chateaubriand, que
fica pronto até o final do ano, mais 49 milhões.

INICIATIVA PRIVADA

Em 2020 a I.RIEDI comprou a marca Moinho Iguaçu e Sementes Amizade e suas estruturas físicas. As filiais ficam nos seguintes
municípios: Foram adquiridas novas filiais nos
municípios de: Cascavel, Céu Azul, Corbélia,
Dois Vizinhos, Guaraniaçu, Itaipulândia, Medianeira, Quedas do Iguaçu, Santa Helena, São
Miguel do Iguaçu, São Pedro do Iguaçu, Santa
Terezinha do Itaipu, Toledo e Tupãssi.
De acordo com a assessoria de imprensa
da empresa, ao todo, essas filiais adquiridas
pela I.RIEDI têm uma capacidade de armazenar
mais de 130 mil toneladas de grãos. “Quando
nos dedicamos e trabalhamos com fé e profissionalismo o negócio prospera. Desde que
assumi a presidência da I.RIEDI, em 2008,
adquirimos novas filiais, construímos um Complexo Industrial de Sementes que é referência
na região e neste ano adquirimos os ativos do
Moinho Iguaçu e da Sementes Amizade. Agora teremos a oportunidade de levar o nome da
I.RIEDI para novos ares, ampliar nossa equipe
de colaboradores e, juntos, continuar lado a
lado com o produtor rural e com a agricultura
brasileira”, afirma a diretora presidente da empresa, Wanda Inês Riedi.
Outra empresa importante do setor, a Piracanjuba, anunciou este ano o investimento em
São Jorge D'Oeste, município com pouco mais
de 9 mil habitantes, no Sudoeste do Paraná.
Lá será abrigada a maior fábrica de queijo do
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Brasil. A unidade é da Piracanjuba e ficará em
um espaço de 48,74 hectares, nas margens da
PR-281.
A previsão inicial de investimento é de R$
80 milhões e a expectativa é de geração de 300
empregos diretos. Inicialmente, a fábrica deverá processar cerca de 600 mil litros de leite por
dia. Porém, a capacidade de processamento da
unidade vai ultrapassar os 2 milhões de litros
por dia quando estiver em pleno funcionamento.
O superintendente da companhia, César
Helou, destacou que o projeto inicial passou
por uma reformulação, que fará da unidade
uma das mais importantes da Piracanjuba.
“Esta não será apenas mais uma, mas sim a
maior fábrica de queijo do Brasil, além de uma
pequena fábrica de leite longa-vida e uma de
manteiga”, disse Helou.
Esta será a segunda unidade própria da
Piracanjuba no Paraná. A outra fica na mesma
região, na cidade de Sulina, e entrou em funcionamento em setembro do ano passado. Com
capacidade para processar 150 mil litros de leite por dia, a indústria gera 70 empregos diretos
na produção de queijo. Há ainda duas unidades
de resfriamento de leite, em Itapejara do Oeste
e em Cascavel, ambas alugadas. Em Cascavel, a
unidade alugada é da Coopavel.
A Plantar, outra grande empresa do setor,
também investiu. De acordo com Genésio Bortoli, diretor comercial da empresa, a empresa
abriu uma nova filial em Vera Cruz do Oeste e,
no campo veterinário, duas novas em Campo
Grande (MS) e Passo Fundo (RS).
“Estamos estudando os novos investimentos para 2021. A princípio, nosso objetivo é
abrir duas novas unidades, como a de Vera Cruz
do Oeste, em outros municípios do Oeste do Paraná. No entanto, ainda não definimos quais”,
comentou Genésio.
Outubro/Novembro 2020

Dilvo Groli: "Estamos preparando um grande evento"

Trezentas empresas dos mais diferentes segmentos ligados ao agronegócio já
confirmaram participação na 33ª edição do
Show Rural Coopavel. O evento, um dos três
maiores do mundo voltado à disseminação
de novas tecnologias para o campo, vai ser
realizado de 1º a 5 de fevereiro de 2021, em
Cascavel, no Oeste do Paraná.
“Faremos, como nas edições anteriores,
um grande evento e com o melhor em novidades para produções de alta performance e
com grandes resultados”, afirma Dilvo Groli,
presidente da Coopavel. Os preparativos para
o evento já começaram. Uma das principais
características desta edição será o aspecto
misto: presencial e com força total nos caOutubro/Novembro 2020

nais de mídias sociais.

ATRAÇÕES

Além de empresas de máquinas e implementos agrícolas e de cultivares, híbridos
e completa linha de insumos, a 33ª edição
confirma a realização de outras atrações importantes. Entre elas do Show Rural Digital,
focado em tecnologias e novas soluções para
o agronegócio, e do Show Rural Pecuário e
Ovinocultura, com o melhor de raças para
produção de leite e carne. Uma das novidades será a entrega de um amplo pavilhão
para expositores da agricultura familiar, resultado de parceria com o IDR (Instituto de
Desenvolvimento Rural, que integra o Ema-

29

ter e o Iapar).

CUIDADOS

Em função da pandemia do coronavírus,
inúmeros cuidados vão ser adotados para
garantir a segurança de quem for ao centro
de tecnologia para conhecer as novidades,
diz o coordenador geral Rogério Rizzardi.
“Elaboramos e vamos colocar em prática um
cuidadoso plano de contingência. Diversas
medidas serão observadas, entre elas o uso
obrigatório de máscara em todo o percurso,
aferição da temperatura corporal, distribuição de álcool em gel, realização de eventos
apenas ao ar livre e acionamento de bebedouros com o pé”.
www.sindiruralnews.com.br

COMDER

COMDER
PEDE MAIS
SERVIDORES
Contratação de mais servidores para inspeção sanitária
municipal e ajustes em estradas, especialmente na
ligação com o hotel fazenda Vale Alvorada
Em reunião realizada no dia 1º de outubro,
o Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural
de Cascavel) encaminhou importantes pedidos
às autoridades locais. Entre eles, a contratação
de mais servidores para inspeção sanitária municipal e ajustes em estradas, especialmente na
ligação com o hotel fazenda Vale Alvorada, em
Sede Alvorada, distrito de Cascavel.
João Carlos Kroehler, médico veterinário
da Seagri, fez uma apresentação sobre a adesão
ao SUSAF-PR, Sistema Unificado de Atenção à
Sanidade Agroindustrial Familiar e de Pequeno
Porte no Estado do Paraná. “O Pasa e Vezaro,
que já conquistaram o selo, investiram quase

um milhão de reais juntos para conquistá-lo”,
contou.
Em discussão com os conselheiros, ficou
claro que o município precisa contratar mais
servidores para o setor de inspeção sanitária,
já que ele é fruto de muitos recursos para o
município e está com a equipe sobrecarregada. Francisco Beltrão, por exemplo, tem o dobro de profissionais. Toni Zaror, secretário do
Comder, pediu que fosse marcada uma reunião
com o prefeito Paranhos e apresentado a ele os
problemas.
“Precisamos exigir isso. É uma segurança
para o consumidor e para a nossa economia”,

comentou o presidente da Areac (Associação
Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), Cesar Veronese.
Na sequência, Marionilce e Michelle Gatto, proprietárias do hotel fazenda Vale Alvorada, apresentaram o hotel, que é um exemplo de turismo rural, e mostraram o plano de
investimentos: R$ 2,5 milhões. No entanto, a
projeção delas tem sido afetada pelo péssimo
acesso ao hotel. “Empreendimentos assim não
podem ficar desassistidos. Queremos incentivar o turismo rural, mas não damos acesso a
quem já está fazendo. Isso não faz sentido”, comentaram Paulo Vallini, presidente do Comder
e Cesar Veronese, presidente da Areac. Documentos oficiais, com ambos os pedidos, foram
encaminhados à Seagri.

AGOSTO

Na reunião realizada no dia 27 de agosto,
Paulo Vallini, presidente do Comder, apresentou aos conselheiros o novo secretário municipal de Agricultura, Renato Segalla. Ele assumiu a pasta interinamente, acumulando com a
Secretaria Municipal de Finanças. No entanto,
se pôs à disposição para o diálogo e atender às
demandas.
Entre outros assuntos debatidos: lei municipal dos Orgânicos; sinalização das estradas
e comunidades rurais; multas do Ibama e seu
revertimento em benefícios diretos à sociedade; formigas cortadeiras e a matéria sobre
Fundo de Apoio às Estradas Rurais, na cidade
de Uruguaiana (RS). Mantido pelo recolhimento
de ITR (Imposto Territorial Rural), descontados
apenas o percentual legal destinado à saúde e
educação. Discute-se criação de dispositivo
que obrigue o produtor rural a contribuir na
construção e conservação de estradas rurais.
Reunião de outubro pediu
providências da Seagri

EVENTO

MANHÃ DE
AGRONEGÓCIOS
Evento da Condor Agronegócios apresentará novas tecnologias aos agricultores no
dia 9 de janeiro de 2021 na Fazenda Experimental da empresa
A Condor Agronegócios, tradicional
empresa que trabalha com comercialização
de grãos, defensivos, serviços e produtos
voltados para o agronegócio, promove no
dia 9 de janeiro de 2021 o evento Manhã de
Agronegócios. Será na fazenda experimental
da empresa, que fica na BR 277, ao lado do
Motel Blue Inn, na saída para Santa Tereza
do Oeste.
Segundo o engenheiro agrônomo Gustavo Salton, responsável pelo evento, a idéia
é reunir os produtores rurais para mostrar
as novas tecnologias disponíveis. “Neste dia,
reuniremos empresas parceiras da Condor
Agronegócios para mostrar a nossos clientes
novas tecnologias, novos produtos e novas
tecnologias que irão fazer uma grande diferença para o aumento da produtividade da
lavoura”, afirmou. O convite é aberto a todos
os produtores rurais da região.





A Fazenda Experimental da Condor Agronegócios será novamente o local do evento
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ADAPAR ALERTA

Fotos registradas pela equipe da Adapar
de Cascavel; fica atento em compras de
produtos de fora do Brasil

SEMENTES
DA CHINA

cote até a unidade, é só ligar que eles buscam no local.
Juliano Moura, supervisor regional da
Adapar de Cascavel, disse que todos os
casos registrados em Cascavel foram urbanos e vinculados ao site de compras Wish,
da China. “As sementes vêm junto com a
compra efetuada pela pessoa. As embalagens estão em mandarim, e por isso acreditamos que venham da China. No entanto,
não podemos afirmar isso. A embalagem
normalmente é pequena, primária. Muitos
quase não perceberam que ela veio junto
com o pedido deles. Por isso, reforçamos
que se você comprou em algum site de fora,
certifique-se que nada a mais veio na embalagem. Procure bem. Caso apareça algo,
ligue para nós e não abra”, alertou.

Muitas pessoas receberam pacotes de sementes de
países asiáticos. Os casos registrados em Cascavel
estão ligados a quem comprou no site Wish, da China
A Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) está monitorando os casos de recebimento de pacotes de sementes
no Estado originários de países asiáticos. A
regional de Cascavel registrou nove casos,
todos ligados ao site de compras Wish, da
China.
Desde setembro, quando começaram a
ser registrados os primeiros casos no Paraná, a Adapar coletou diversos pacotes de
sementes, sendo que a maioria foi recebida
pelos destinatários sem que houvesse nenhum tipo de solicitação. No entanto, mesmo as pessoas que compraram as sementes

têm procurado a Adapar para entregar o
material.
De acordo com o gerente de Sanidade
Vegetal da Adapar, Renato Rezende Young
Blood, as sementes representam risco para
a economia paranaense, pois podem trazer
pragas, doenças e até mesmo plantas daninhas que não existem no país, capazes
de causar prejuízos à agricultura e ao meio
ambiente.
Os técnicos da Adapar encaminham os
pacotes de sementes ao MAPA (Ministério
da Agricultura Pecuária e Abastecimento),
que os envia para o Laboratório Federal de

“As sementes
Defesa Agropecuária (LFDA) de Goiânia.
A equipe do Mapa revelou ter identificado
a presença de ácaros, fungos, bactérias e
possíveis pragas em algumas das amostras
coletadas no Brasil (mais de 300).

representam risco
para a economia
paranaense, pois
podem trazer pragas,
doenças e até mesmo
plantas daninhas
que não existem no
país, capazes de
causar prejuízos à
agricultura e ao meio
ambiente.”

ORIENTAÇÃO

A importação de material de propagação
vegetal, incluindo sementes, deve seguir a
legislação e procedimentos estabelecidos
pelo Ministério da Agricultura, incluindo
a emissão da documentação fitossanitária
pelo país de origem.
Os pacotes de sementes importadas não
devem ser abertos, descartados e, muito
menos, utilizados. Quem receber esse tipo
de encomenda deve procurar uma unidade
da Adapar mais próxima, ou do Ministério
da Agricultura. Em Cascavel, o telefone é
(4) 2101-4960. Caso não puder levar o pa-

Filia l R e a le za – PR
(46) 3543-4453

Filia l Ca m po M ou r ã o – P R
(44) 3518-6263

Filia l P a lot in a – P R
44) 3649-5566

Filia l A s s is – SP
(18) 3302-3933

Filia l Goioe r ê – P R
(44) 3522-2810

Filia l U bir a t ã – P R
(44) 3543-1253

Ex t e n s ã o M a r e ch a l Câ n dido
R on don – P R
(45) 3254-1234

Filia l Tole do – PR
(45) 3252-2672

Filia l M a r in gá – P R
(44) 3293-6868

M a t r iz Ca s ca v e l – P R
(45) 2101-0101
Filia l Pa t o B r a n co – P
(46) 3223-4493

Filia l M e dia n e ir a – PR
(45) 3264-2380
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Ex t e n s ã o A s s is Ch a t e a u br ia n d –
PR
(44) 3528-1846
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MEIO AMBIENTE

CORREDORES
DE ÁGUA BOA

A mais recente visita do
Coronel Lee ao Sindicato
Rural foi no fim de outubro,
para tratar de assuntos como
a segurança rural.

rural.

CRÉDITO DE CARBONO

Projeto quer limpar e despoluir os rios urbanos em todo Estado do
Paraná com ações como recuperação de nascentes, proteção com
cercas e o plantio de árvores nas margens dos rios
Cascavel dá mais um exemplo de que cuida do Meio Ambiente. Um grande projeto de
preservação dos rios de Cascavel está em andamento, cuja autoria é do deputado estadual
Coronel Lee. A ideia é purificar e preservar os
rios Cascavel e São José.
Ao longo de 2019, o Programa “Corredores de Água Boa” foi pensado justamente para
que rios urbanos de todo o estado do Paraná
voltassem a ser aquilo que foram um dia:
limpos e despoluídos para o uso da população. A ideia deu tão certo, que foi convidada
pela ONU, na Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima, COP26
para ser apresentada na Escócia, no mês de
novembro deste ano, como painel de solução
ambiental. No entanto, o evento foi cancelado

devido à pandemia da Covid-19.
“Depois que soubemos que os rios da cidade estavam contaminados, buscamos uma
solução. A nossa equipe começou a trabalhar
nisso e montou, ao longo dos meses seguintes, uma solução completa para esse problema, não para ser paliativa, mas para ser uma
solução que vai salvar o futuro da nossa água.
Apresentamos esse plano juntamente com o
Secretário de Meio Ambiente de Cascavel, Sr.
Wagner Yonegura e o consultor ambiental Sr.
Carlos Ferreira ao prefeito Leonaldo Paranhos, que prontamente autorizou a execução
do programa”, revelou o parlamentar.

O PROJETO

O projeto nasceu com a finalidade de ga-

rantir água potável e em grande
quantidade às
futuras gerações. Consiste
também em recuperar os dois
principais rios que abastecem Cascavel – os
rios Cascavel e São José. O projeto prevê a
recuperação das áreas de nascentes, proteção com cercas e plantio de árvores e outras
ações, totalizando 17 projetos dentro desse
programa.
“Para se ter uma ideia da grandeza desse
projeto, é só pensar no número de árvores que
serão plantadas. Cascavel tem 67 mil árvores
e nesse projeto vamos plantar 1,140 milhão de

novas árvores. As mudas já estão sendo produzidas e o dinheiro virá da Sanepar”, disse
Lee.

»»»»

O Coronel esteve
em três ocasiões
reunido com os
representantes do
sindicato

www.sheferdiesel.com.br
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Tecnologia usada será filtro natural nas
nascentes que nunca precisará ser feita manutenção, além de fossas ecológicas na zona
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(45) 3303-6243

Além disso, no encontro com o Coronel
Lee, nosso diretor Paulo Vallini sugeriu a
ideia de criar uma lei ou organizar um grupo
de trabalho para que fosse vendido os créditos
de carbono dos produtores rurais de uma vez
só, ou separados por município. “Nós sabemos que é possível vender esses créditos pela
Bolsa de Valores, mas é difícil cada um ir lá
e fazer isso individualmente. Teríamos que
achar um jeito de vender isso de maneira coletiva, em grupo. Além de viabilizar esse negócio para nós, produtores rurais, fica mais
interessante também para um comprador
externo adquirir isso em um volume maior”,
comentou.
Lee se prontificou a estudar o assunto e
buscar uma solução com sua equipe de assessoria jurídica e técnica.

» Reprogramação
Eletrônica

» Diagnóstico de Injeção
Eletrônica Diesel

» Sistema ARLA

» Teste e Reparação
de Bombas e Unidades
Injetoras

» Bomba de Alta

(45) 99841-8606
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Novos associados

Convênios
SAÚDE
OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL - Desconto de 35% para associados, dependentes destes, colaboradores e dependentes, sobre o valor
do particular. Rua Antonina, 2523 - Fone (45) 3099-2633.
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO - 25% de desconto
à vista e 15% de desconto com cheque para 30 dias. - R.Antonio
Massaneiro, 490 - Fone 3035-2955

CINTIA DANIEL - RIO 47 - MILHO E SOJA

ELIZANGELA DOS SANTOS - RIO QUARTO_
VERA CRUZ DO OESTE - AVICULTURA

EUGENIO ROZETTI FILHO - FAZENDA
ANDRADA - MANDIOCA

FRANCISCA VALANSUELO DOS SANTOS SANTA LUCIA - GADO LEITEIRO

AGRO
ENGECTARE - Projetos e consultoria rural - Fone: (45) 32207448 -

MULTIPEÇAS - 5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 744 - Fone
(45) 3226-6126

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

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

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO - Marechal Cândido Rondon/PR Fone (45) 3254-6516

REDECLIN - Medicina e Segurança do Trabalho - Av. Brasil, 5964
- Fone 3223-4662

MASTER SOLAR ENERGIA - FOTOVOLTAICA - 10% de desconto
- Fone (45) 3035-5030

ODONTO LINE - Rua Erechim, 1421 - Fone (45) 30377840

FOTOCLIQUE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS - 30% de desconto Trav. Cristo Rei, 91 - Cascavel/PR - Fone (45) 3035-6417

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

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

MARCIO OWSIANY - COLÔNIA MELISSA SOJA E AVICULTURA

MARISA FACHI - SEDE ALVORADA - MILHO
E SOJA

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

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

ÓTICA EXCLUSIVA - De 5% a 20% de desconto. - R. Carlos de
Carvalho, 4016 - Fone (45) 3039-1900

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

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

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

ÓTICA OCULAR - 30% de desconto - Avenida Paraná 2999 . Fone
(45) 3038-7897 / 99983-7896

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

UNIMED CASCAVEL - Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

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

CLÍNICA XERRI - ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, PILATES E
ESTÉTICA - Rua Marechal Candido Rondon, 1706 - Centro - (45)
3040-2222 / 98407-8784
SIND LOJAS - Consultas e Exames - Fone 3225- 3437
KARIN SACK OREJUELA - PSIQUIATRA - R. Minas Gerais,
2334 - S 7 - Fone 3038-7971
H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA - Rua Carlos de
Carvalho, 3197 - Fone 3037 – 5050
NELSON DONATTI - COLÔNIA GUARANI_
IBEMA - PASTAGEM

NEUSA M. JAKUBIU RAMBO - FAZENDA
ANDRADA - HORTICULTURA

RICARDO VETTORELLO - COLÔNIA CIELITO MILHO E SOJA

SANDRA MARA FOIATO - SEDE ALVORADA SOJA, MILHO, TRIGO

UNIMED ODONTO - Plano Dentario - Fone 3225–3437
SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA - Rua Recife, 1132 Cascavel/PR - Fone 3096-3241

Só falta
você!

SELIA RITA COSTI - FAZENDA ANDRADA
- MILHO

ELVIS CANDIDO DE LIMA - COLÔNIA
TORMENTA_SÃO SALVADOR PISCICULTURA

THAISA BOSQUIROLI BRANDALIZE JUVINOPÓLIS - SOJA

www.sindiruralnews.com.br
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RESTAURANTE

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - Rodovia PR 486 - Km
11 - Espigão Azul - Fone (45) 99146-2976
AGROPRO MONITOR - 20% de desconto - Rua Leão Federmann,
235 - Jd. Carvalho - Ponta Grossa/PR - Fone (45) 99147-7844
EVOLUZE CONTABILIDADE E GESTÃO DE PESSOAS - Av.
Tancredo Neves, 1854- Sala 04 - Alto Alegre - Cascavel/
PR - Fone (45) 9 9993-4414.
AGROSOLDAS - 20% de desconto - Rua Olíva Fosqueira
Sotilla, 221 BR 277 - Km 596 - Núcleo Ind. Guarujá - CEP
85.804-200 - Fone (45) 3228-1906/ 9915-3275

SERVIÇOS

RESTAURANTE

RESTAURANTE KILOGRAMA - 10% de desconto - Av. Brasil,
6792 - Fone (45) 3035-5502
HOTELARIA

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

ILDA MARGARIDA DE SOUZA - NOVA
LARANJEIRAS - PASTAGEM

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

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

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

HORLANDA MARIA ROCKENBACH COLÔNIA TORMENTA - AVICULTURA,
HORTICULTURA E MANDIOCA

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

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS - 10% de desconto - Rua Treze de Maio, 710 Fone (45) 3218-1818
HOTEL BOURBON CASCAVEL - Associados, dependentes de
associados e colaboradores tem 10% de desconto sobre a tarifa
do hotel em Cascavel - Fone (45) 3220-4400
LIVRARIA LIVRARIA
e papelaria

E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO - 10% de desconto - Av. Brasil, 5553 Fone (45) 3037-5502
SUPRIVEL PAPELARIA - 10% de desconto - R. 7 de Setembro,
3266 - Televendas 3224-2004
ENSINO & EDUCAÇÃO
ENSINO

& EDUCAÇÃO

UNIVEL - 10% de desconto na mensalidade + 10% de pontualidade
no pagamento do boleto nos cursos EAD. No presencial, desconto
de 10% na mensalidade + 10% de pontualidade (apenas para os
cursos de Agronomia e Medicina Veterinária). Av. Tito Muffato,
2317 – Bairro Santa Cruz - Cascavel – PR / Felipe 45 9 9819-7171
- admin@univel.br
UNICESUMAR - 20% de desconto - Av. Brasil, 3732 - Fone (45)
3035-3355
UNOPAR - 10% a 30% de desconto - Av Rocha Pombo 2005 Cascavel/PR - Fone (45) 3322-9027
CNA - ESCOLA DE INGLÊS - 15% de desconto - Fone (45)
3037-7793

CLÍNICA SENTIDOS - R. Minas Gerais 2061 - 5° and - S. 506 Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

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

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

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

CLÍNICA REHABITARE ESTÉTICA E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICA - 20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 2729 - Parque
São Paulo - Cascavel/PR.

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES - 30% de desconto - Rua
Jarlindo João Grando, 123, Centro - Fone (45) 30381009 / 9999-7405

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL - Zeca – Fone 3035 – 5000

AMAZING INGLÊS - Desconto de até 33,5% nos cursos EAD +
10% de pontualidade. - Av. FAG, 190 - S. Inácio - Cascavel/PR Fone (45) 3096-8686

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

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

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

KNN IDIOMAS - 40% de desconto na mensalidade - R. Uruguai,
1221 · Cascavel/PR - Fone (45) 3015-8080

ODONTOFAG - Desconto de 15% para tratamentos clínicos e
10% para tratamentos protéticos. Avenida Brasil, 8247, Térreo,
Centro - Cascavel/PR - Fones 45 3035-1919 / 45 99119-1919
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MINDS ENGLISH SCHOOL - 20% ou 30% de desconto
Rua General Osório, 3227- Centro - Fone (45) 99901-1797
ESCOLAS FISK CASCAVEL - 5% e 15% de desconto
Fisk Centro (45) 3224-2135/(45) 99937-1819
Fisk Tropical (45) 3326-1088/(45) 99937-182
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Aniversariantes
Veja quais associados comemoram aniversário no período
SETEMBRO
01/09/1964
02/09/1953
02/09/1926
02/09/1975
02/09/1966
03/09/1979
04/09/1962
04/09/1949
04/09/1927
04/09/1953
04/09/1995
04/09/1986
05/09/1952
05/09/1935
07/09/1932
07/09/1960
08/09/1961
08/09/1967
08/09/1975
09/09/1848
09/09/1958
09/09/1964
10/09/1951
10/09/1974
11/09/1969
12/09/1957
13/09/1954
13/09/1953
13/09/1959
14/09/1932
15/09/1948
15/09/1947
15/09/1974
17/09/1962
17/09/1988
17/09/1939
18/09/1983
19/09/1985
20/09/1964
20/09/1945
20/09/1936
20/09/1961
20/09/1993
20/09/1964
21/09/1947
21/09/1960
22/09/1937
22/09/1938
22/09/1977
22/09/1966
22/09/1978
23/09/1959
23/09/1963
23/09/1956
23/09/1995
24/09/1948
24/09/1966
25/09/1971
25/09/1977
26/09/1950
26/09/1938
26/09/1941
27/09/1938
27/09/1950
28/09/1931
28/09/1989
28/09/1964
29/09/1987
30/09/1956
30/09/1954
30/09/1958

ELSON ALBINO SCHINATO
ROGERIO RIZZARDI
THEREZA UBEL
CARLOS ZANOTTO
CLARINDO MACULAN
DANYELLE ANGELA ALENCAR NICHI
CRISTIANO ZIMMERMANN
UBIRATAN C. PORTES (DANIELI PORTES)
YOLANDA DISCONZI MANZONI GIODA
ERNESTO DALL AGNOL
ROBSON CASSOL
JOELÇO MENDES DA SILVA
ARMANDO VISIOLI
SELIA ZIMMERMANN
GERALDO SAGMEISTER
VALDECIR MARTINS CAMARGO
CARLOS ALBERTO ZANCANARO
GUSTAVO GARNIER BIAGI
CRESTINE REBELLATO BARREIROS
EMILIO SELVINO MACULAN
ALVARO BROCHADO FORTES
NEREIDE TEBALDI DOLLA
BASILIO ZDEBSKI
EDUARDO GUSTAVO LANGE
MAURO JOSE PAETZOLD
MARTIN ZIMMERMANN
AMADO MACULAN
IRACEMA COPATTI
SALETE APARECIDA MASCARELLO
LYDIA OLDONI
GERALDO DORIGAO PERES
AMADEU GAFFURI
SOLANO WILHELM
SERGIO ANTONIO BROGIO
LIDIA JULYANE DE A. PINTO ALVES
IVANIR ADAMI DOLLA
RITA SCHERER WEBLER
THIAGO TOMADON BORTOLI
LUIZ HENRIQUE ZANDAVALLI
VALDIR KUCINSKI
JOSE MIRANDA PAES (FALECIDO)
LISIANE FORMIGHIERI LAZARINI
JOAO AFONSO FAGUNDES MARCHIORO
MARICELDA RECK
EUDOCIO DALLA CORTE
MARIVALDO MUJOL
CLAIRE THEREZINHA DAL OGLIO
ERNI RENATA ASSMANN
JEFFERSON FABIANO GOTARDO
ROSEMERI APARECIDA MILANO RANZI
REJANE BEATRIZ CASSOL
ADEMAR CAPELETTO
VITOR HUGO BRANDALIZE
LUIZ FERNANDO C. DE CAMARGO
THAISA BOSQUIROLI BRANDALIZE
CARLOS ALBERTO ZUQUETTO
LUIZ CARLOS CAMPAGNOLO
ORLEY JUNIOR ZANATTA
SIVONEY HELENO BONATTO
ARNALDO JOÃO RIGOTTE
SIDONIA ANNA KATH BEIERSDORF
JURACI DE SOUZA GELINSKI
CLAUDINO OLIVIO GOBBI
ANACLETO NAZARI
ALCIDES MICHELON
CAROLINE MAYARA KAVALCO
LUCILA IZABEL BERNARDI
ADRIANO CARVAT
JURACY DE OLIVEIRA GAIO
JOSE EUGENIO DE BIASIO
IVETE SIRLEI LAMB PIVA
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OUTUBRO
01/10/1959
01/10/1954
01/10/1946
02/10/1959
02/10/1943
02/10/1968
03/10/1950
03/10/1942
03/10/1968
03/10/1953
04/10/1969
04/10/1959
04/10/1973
04/10/1961
04/10/1950
04/10/1948
04/10/1964
05/10/1959
05/10/1985
06/10/1943
06/10/1963
07/10/1947
07/10/1956
09/10/1952
09/10/1963
10/10/1965
10/10/1975
10/10/1962
11/10/1962
11/10/1959
11/10/1961
12/10/1936
12/10/1980
13/10/1950
13/10/1930
13/10/1952
14/10/1960
14/10/1950
15/10/1941
15/10/1962
15/10/1970
16/10/1971
17/10/1988
17/10/1968
17/10/1963
17/10/1941
18/10/1985
19/10/1937
19/10/1944
20/10/1954
20/10/1964
20/10/1974
21/10/1931
21/10/1954
21/10/1940
21/10/1950
22/10/1967
22/10/1979
23/10/1981
23/10/1966
24/10/1952
25/10/1945
26/10/1958
27/10/1956
27/10/1954
27/10/1959
28/10/1936
28/10/1946
28/10/1955
29/10/1979
29/10/1983
29/10/1966
31/10/1955

SELSON INACIO WAGNER
PAULO ADAME FILHO
ITAMIRA ROMBALDI BRACHT
LUIZ AUGUSTO KONOPATZKI
MARINO KREMER
MARIANI TERESINHA FINATTO DANIEL
FLAVIO ANTONIO LAZZARI
AMERICO BRASILINHO GUERO
SANDRA TEREZINHA MOTKOSKI ROTTA
CLEONICE FAVRETO ZELINSKI
RENATO LUIZ ZANCANARO
MARLENE CHIQUETTI DA SILVA
CHARLES F. S. OREJUELA USCOCOVIC
JOAO LORENO MARQUES DE AGUIAR
MERACI MARIA REISDORFER
IRINEU BROCARDO
TANIA REGINA CARRA O. COLOMBELLI
ALCEU PAULO LIBERALLI
MAIRON TIAGO PIVA
MARLENE SCRIPERCK ZANDAVALLI
DEOCLECIO DA SILVA SANTOS
FRANCISCO SALVATTI
VALDIR FAE
ARNALDO MASSAKI SUETAKE
DIRCEU DIONISIO SENN
PLINIO MIGUEL SCHERER
ANDREIA REGINA CANTELLI
IVALINO AUGUSTO ROTTA
GION CARLOS GOBBI
JOSE ALBINO CESARI
EMIDIA MARIA T. RODRIGUES TOSO
MARINO BAZZOTTI
FERNANDO CARLOS BONATO
PAULO CEZAR VALLINI
AMALIA DALPRADO MIOTTO
AURELIO VALTER BORGES TSCHOEPKE
DEISI KARIN DALL OGLIO MASCARELLO
ALCIDES ANDRETTA
ELVIRA NAKONECZNY PASCOSKI
VALCIR BIAVA
ELIANI DE SOUZA
JUCELINO AKIHIDE TANABE
DIOGO FERNANDO CENEDESE
ROBERTO SAROLLI SARAIVA
MOACIR PAULETTO
MARIA ZANELLA MICHELS
RAUL MARCHIOTTI NETO
LOURDES MARIA BRANDALISE SONDA
EUCLIDES GALLINA
ROBERTO APARECIDO DE PAULI
MOACIR PEREIRA DE SOUZA
MARCIO OWSIANY
JOAO RAMIRO DA SILVA
JOSE ADERLEI DE SOUZA
LUCIA MARIN
IRACEMA MUNARETTO
EUDES EDIMAR CAPELLETTO
JOEL FRANCISCO BALDISSERA
JOAO EMERSON PIASKOSKI
SANDRA CRISTINA V. DOS SANTOS
LUCRECIA TERESINHA BERNARDI
EDUARDO DE OLIVEIRA COELHO
ZIGOMAR LUIZ SALVATTI
ANTONIO CLOVIS FRIGELIO
ILDO ANTONIO BREGOLI
ALVELINO RODRIGUES FERREIRA
ADAIR LINO BARZOTTO
NOEMIA DURAES DOS SANTOS
VERA MARIA PENSO ZANCHET
MARCELO BARBOZA DA SILVA
CINTIA PRICILA WAGNER
GLORIA DAS NEVES C. VILA VERDE
MARLI TEREZINHA PINHO DO CARMO
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NOVEMBRO
01/11/1966
01/11/1958
01/11/1967
01/11/1998
02/11/1961
03/11/1957
03/11/1944
03/11/1968
03/11/1946
04/11/1958
04/11/1932
04/11/1935
05/11/1943
06/11/1945
06/11/1945
06/11/1975
06/11/1962
06/11/1986
07/11/1967
07/11/1941
07/11/1985
08/11/1953
08/11/1944
08/11/1982
08/11/1953
08/11/1932
10/11/1957
10/11/1964
11/11/1959
11/11/1967
11/11/1943
12/11/1953
12/11/1967
12/11/1988
14/11/1935
16/11/1976
16/11/1963
17/11/1956
17/11/1968
17/11/1965
17/11/1986
18/11/1935
18/11/1971
18/11/1981
19/11/1973
19/11/1937
19/11/1993
20/11/1959
20/11/1962
21/11/1965
21/11/1989
22/11/1935
22/11/1947
22/11/1968
22/11/1965
23/11/1956
23/11/1954
23/11/1965
23/11/1961
23/11/1942
24/11/1951
24/11/1968
24/11/1973
25/11/1938
25/11/1965
25/11/1957
26/11/1946
26/11/1961
27/11/1982
28/11/1950
28/11/1952
29/11/1969
30/11/1944

ELCI DALGALO
JOAO BATISTA ZANUZZO
CASSIUS LUIS BARREIROS
PAMELA LETICIA VESARO
LUIZ MARCO FORNARI
ALBERTO BARATTER
DOMINGOS ZELINSKI
LEONIDAS ZORZI
DORACI ZANCHETA SLONGO
LUIZ CARLOS VEZZARO
EVANIR FORNARI
SELIA RITA COSTI
MARIO CARRASCO LOMBARDI
ILGO KONOPATZKI
AIDO JORGE ZANCHET
MARCOS ANTONIO NORO
ALCIMAR SANTORUM
CRISTIANE NENEVE HACK
FABIO CESAR DALBOSCO
VITOR HUGO PIERUCCINI
WAGNER FERNANDO BAZZOTTI
PAULO SILVIO SALAPATA
DOMINGOS MUFATO
ANDRE PAULO LOVERA
IZAIR CLAUDIO ORLANDO
LOURDES REOLON MARCHIOTTI
ERWIN SOLIVA
HELMUTH GUILHERME BLEIL JUNIOR
ALBANY JESSE SCHAIDT
JUREMA CARNIEL
TOMES TEREZINHA ZECZKOWSKI
WALTER LUIZ BERNARDI
JORGE ROBERTO BARZZOTO
NERI JARDIM
LORENO IVALINO BARZOTTO
MAYCON SALVATTI
MARCIA MARTINI STUM
ERON FERLIN
PAULO CESAR VENTURIN
JANDIRA TOMAZINI
WILLIAM JOSE ROMANINI WAGNER
ZULMIRA DELAI CERVELIN
JONATHAN MAFRA TAMBOSI
ADELINO VETTORELLO NETTO
RICARDO AUGUSTO SMARCZEWSKI
ELIDE PIASSON KUSSMIRSKI
ANDRESSA ALEBOSKI GOIS
MARIO SOSSELA FILHO
RITA MARIA HOFFMANN
LAURA FAGUNDES RAMOS VARGAS
CLEITON LUIS MARMENTINI
ARNO BECK
MARIA CECILIA MORETTI MENEGHEL
ALVARO CARLOS SALVADORI
GISLAINE KUSSMIRSKI ARNOLD
ILDO SCUSSIATTO
PAULO ROBERTO ORSO
JORGE TAKEO SAKAI
IDJALMAS ALFEO BERTOLLO
GICELDA MARI PICCOLI CAVALCA
JOSE DIAS DO PRADO SOBRINHO
MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
EDSON LUIZ PIN
PEDRO CAPELLETTO
VALMOR JOSE BREDA E/OU
MIRIAM FORMIGHIERI Z. A. MACIEL
JOSE CARLOS CUNHA
CARLOS RUZICKI
MARINES STEFANELLO B. SONDA
GELSO JOSE ZANOTTO
ARI MILTON MELNIK
JUAREZ ZITTERELL
ELIETE MARIA SALVADORI
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Olhares
que semeiam
o amor.
Entre tecnologia, profissionalismo e
precisão, é o cuidado e a emoção que
nos fazem prosperar.
É a atenção a cada etapa do processo
que nos permite enxergar novos
horizontes, e saber que o segredo de
boas colheitas está no carinho que
dedicamos à semente.

Em todas as fases da vida,
estamos ao seu lado para
evoluir e fazer crescer.
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