
Março/Abri2020 1

O que ela muda no agro
e nas nossas vidas?

PANDEMIA

Ano XIII | Nº 81 | Março/Abril de 2020 - Distribuição dirigida | R$ 10,00

www.revistasindirural.com.br

Estudo do Google mostra que o mundo nunca mais será o mesmo.



Março/Abril 2020 Março/Abri20202 3

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

O impacto da Covid 19 no nosso dia a dia
O mundo mudou comple-

tamente em 2020. Mesmo no 
começo do ano, vendo o início 
da epidemia na China, nem a 
pessoa mais pessimista imagi-
naria o caos que vivemos hoje. 
Pessoas morrendo, perdendo 
empregos, empresas fechadas, 
ruas vazias. 

Aos poucos, estamos apren-
dendo a viver com as novas 
condições, comportamentos e 
hábitos que a prevenção à do-
ença fez com que aprendêsse-
mos. Precisamos seguir e res-
peitar a todas elas, pois a nossa 
saúde e a de quem amamos está 
em jogo. 

Apesar de todas essas 
restrições, inclusive no aten-
dimento do Sindicato Rural e 
também nos cursos do Senar, 
por exemplo, além de eventos 
que tivemos que cancelar, como o Show Pecuário, estamos 
buscando todos os melhores caminhos para não deixar de 
atender ao nosso associado, ao produtor rural.

Além disso, reforçamos aqui a nossa mensagem de apoio 

julianalombardicorretora@gmail.com

(45)  99987-0543 
CORRETORA DE IMÓVEIS

     JULIANA

LOMBARDI
Rua Cuiabá, 217
Jd. Maria Luiza
Cascavel/PR

Veja mais imóveis no nosso site: www.julianalombardicorretora.com.br

A cidade pólo do agronegócio é o local certo
para investir no mercado imobiliário!

Confira as excelentes oportunidades em
imóveis a venda que separamos para você!

Apartamento no Pioneiros 
Catarinense
Área útil: 53,82 - Estado de conservação: NOVO
Possui 2 quartos, cozinhas, sala de estar, 1 vaga de garagem, 1 
banheiro, área de serviço, churrasqueira.

R$ 190.000,00

Casa no Pioneiros Catarinense
Casa com amplo terreno medindo: 333,63m² , com 129,85m² 
de área construida, 2 dormitórios, Sala de estar, Sala de jantar 
conjugada com cozinha (móveis planejados), despensa ampla 
com prateleiras, Bwc social (móveis planejados), 
Churrasqueira, Área de serviço, Bwc. Sobra de terreno aos 
fundos com piscina (aquecimento solar). Telhado novo com 
manta térmica, portão eletrônico, cerca elétrica, alarme.

R$ 400.000,00

Casa no Jd. Maria Luiza
Área total de 462 m²; Ótima localização, tranquilidade, 
conforto e segurança; Sobra de terreno frente e fundos; 
Próximo a Praça e mercado Maria Luiza, colégio Anglo, igreja; 
Laje com acabamentos em gesso, possui 3 dormitórios , 1 bwc, 
Cozinha , sala ampla, espaço gourmet com churrasqueira, área 
de serviço; Canil; Área construída de 141m²; Imóvel 
semimobiliado; Garagem coberta 2 carros mais 2 carros 
descoberta; Cerca elétrica.

R$ 680.000,00

Terreno no Pq. São Paulo
Excelente terreno , 12 metros de frente, residencial e 
comercial. Ótima localização, fácil acesso a BR 277. Área de 
504m². Taxa de ocupação 60% 

R$ 300.000,00

Terreno no Jd. Maria Luiza
Excelente localização - 1 quadra da Av. Carlos Gomes. 462 m² 
(14x33) - taxa de ocupação 70%. - Opção para compra do 
terreno ao lado, totalizando 924m² (consultar valor)  

R$ 450.000,00

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. 

R$ 1.300.000,00

Apartamento no Bonsai Gold
Apartamento novo no centro, área nobre - 2 quartos, 
sala/cozinha, banheiro, ampla sacada com churrasqueira 
própria, lavanderia, garagem coberta. Próximo a mercados, 
escolas, colégios, super bem localizado, prédio com elevador, 
salão de festa, área de lazer p/ crianças. .

R$ 188.000,00

Terreno em condomínio na 
região da FAG
2 terrenos Lote 271 e 272 com 401,42m² . 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.

Apartamento Bairro
Universitário/Verona
Apartamento, 1 suíte e 2 dormitórios com 96,70m² de área útil. 
Este imóvel está localizado no bairro Verona, próximo a 
Unioeste, meia quadra da rua Rio da Paz. Aceita apto no centro. 

Por

CASCAVEL

Creci  32190-F

De R$ 380.000,00

R$ 350.000,00

Por

De R$ 390.000,00

R$ 355.000,00

e respeito a todos os produtores rurais. Continuem fir-
mes e fortes, trabalhando para garantir o alimento do 
mundo. Nós em breve venceremos a batalha contra o 
vírus, e, certamente, sairemos ainda mais fortes. 

+ DESEMPENHO
+ ECONOMIA+ POTÊNCIA

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

Fone (45) 3040-2140

REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES,

MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PICK-UPS
E CARROS DE PASSEIO

www.injediesel .com
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O entrevistado da Sindirural é Leo-
naldo Paranhos, prefeito de Cascavel. 
Ele analisou seu mandato, os desafios 
e falou do trabalho em sintonia com o 
Sindicato Rural de Cascavel, em defesa 
da agropecuária. Pág. 6
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Nesta edição
nº 81- Março/Abril de 2019

LEIA TAMBÉM:

Os impactos do 
Coronavírus na 
sociedade e no 
agronegócio
Pandemias como a da Gripe Espanhola, du-
rante a 1ª Guerra Mundial e da Peste Negra, 
durante a Idade Média, assim como o Coro-
navírus trazem transformações no modo de 
vida das pessoas e na maneira de se produ-
zir. Nesta edição, trazemos uma análise com 
base em um documento produzido pelo Goo-
gle dos impactos da pandemia no comporta-
mento das pessoas e nos meios de produção.  
Pág. 12

• ARTIGO: Propriedade rural e financia-
mento bancários, quais os riscos e como 
evita-lós? Pág. 14
• FAEP investiu US$ 10,2 mi em reforço 
sanitário.  Pág. 20

• Demarcação de Terras: ação dá vitória a 
favor dos produtores rurais.  Pág. 11

O que ela muda no agro
e nas nossas vidas?

PANDEMIA

Ano XIII | Nº 81 | Março/Abril de 2020 - Distribuição dirigida | R$ 10,00

www.revistasindirural.com.br

Estudo do Google mostra que o mundo nunca mais será o mesmo.

Paraná quer 251,4 bi 
para o Plano Safra

“Prefeitura em 
sintonia com o 
Sindicato Rural”

Nova técnica inova a 
ovinocultura no MS

Propriedade de Descanso de Ovinos para 
Abate (PDOA) apresentou bons resultados e 
animou criadores do MS. Pág. 16

A partir de um fórum realizado em Cas-
cavel, entidades paranaenses elaboraram 
proposta conjunta para o Plano Safra 
2020/2021 . Pág. 22

ENTREVISTA

Compromisso com o Agricultor.

HÁ 27 ANOS,
ESTÁ NAS
NOSSAS RAÍZES

COMPROMISSO.

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

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

com a vinda de 3 famílias  que 
trouxeram do Rio Grande 

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

Cascavel e Corbélia - (45) 3333-9000

No dia 13 de fevereiro, a Condor 
Agronegócios fez a colheita das 
cultivares apresentadas na Manhã 
de Agronegócios, realizada no 
dia 14 de dezembro na Fazenda 
Experimental da empresa

A Condor Agronegócios, empresa tradi-
cional na região Oeste do Paraná, que há 27 
anos trabalha com comercialização de grãos, 
sementes, defensivos, agricultura de precisão 
e serviços voltados para o agronegócio, fez a 
colheita das cultivares plantadas na sua Fa-
zenda Experimental e que foram mostradas 
durante o tradicional evento realizado pela 
empresa. 

Segundo o Gerente Comercial & Marke-

MANHÃ DE AGRONEGÓCIOS

Divulgados resultados 
de produtividade

Plantio realizado em 07/10/2019 - Colheita realizada dia 13/02/2020

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
INSUMOS AGRÍCOLAS

COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS 
AGRICULTURA DE PRECISÃO

SEGURO RURAL

condoragronegocios condoragronegocios

condoragronegocios

www.condor.agr.br

CONFIRA OS RESULTADOS DA COMPETIÇÃO DE
CULTIVARES DA MANHÃ DE AGRONEGÓCIOS

1º - CZ 26B10 IPRO - BASF

2º - CZ 15B70 IPRO - BASF

3º - TMG 7061 IPRO INOX

4º - NS 5700 IPRO - NIDERA

5º - NS 6010 IPRO - NIDERA

6º - NS 6909 IPRO - NIDERA

7º - TMG 7058 IPRO INOX

8º - TMG 7260 IPRO INOX

9º - CZ 26B05 IPRO - BASF

10º - NS  5258 RR - NIDERA

11º - TMG 7262 RR INOX

12º - NS 5445 IPRO - NIDERA

254,13

240,64

239,53

239,12

238,26

237,31

236,45

235,79

230,85

227,05

225,15

200,64

CULTIVAR SC/ALQ

MÉDIA GERAL: 233,74

ting da Condor Agronegócios, engenheiro 
agrônomo Gustavo Salton, organizador do 
evento, os resultados foram excelentes, com 
uma média geral de 233,74 sacas por alqueire.  
O destaque ficou para a variedade CZ 26B10 
IPRO, da Basf, que atingiu uma produtividade 
de 254,13 sacas por alqueire. 

Segundo o diretor da Condor Agronegó-
cios, Jorge Barzotto, a divulgação desses re-
sultados é muito importante para dar credibi-
lidade aos produtos da empresa. “Procuramos 
sempre trazer o que há de melhor em tecnolo-
gia para nossos clientes e para isso buscamos 
parceiros que ofereçam produtos de ponta no 
mercado”, afirma. “Esses números só com-
provam a eficácia e a alta produtividade des-
sas variedades, que são líderes de mercado”, 
ressalta o diretor. 



Março/Abril 2020 Março/Abri20206 7

Entrevista

Sindirural: Quando você chegou 
à Prefeitura, quais foram as prin-
cipais dificuldades? Como você en-
controu a situação administrativa 
no município?

Paranhos:  Quando assumimos o go-
verno uma das primeiras decisões foi  promo-
ver um corte de 30% nos gastos públicos e 
implantar mecanismos de combate à corrup-
ção. Deixamos de fora desses cortes as pastas 
da Saúde e Educação, que são vitais, mas re-
visamos contratos, chamamos fornecedores, 
conversamos, e eles entenderam. Foi uma 
necessidade daquele momento para organizar 
as ações dos 100 primeiros dias de governo.  
Com a economia gerada foi possível efetivar 
muitos projetos e dar início as ações, sem-
pre planejadas.  Dinheiro público tem que ser 
investido com responsabilidade cada centavo. 
Lembro que quando assumimos o Município 
estava com dificuldades extremas, com mui-
tas obras paradas ou abandonadas, inclusive 
do aeroporto e a do Cisop. Conseguimos reto-
mar e  a maioria das obras que estavam para-
das já foram concluídas.

Sindirural: O que mudou de lá 
em 2017, quando iniciou, para ago-
ra no município?

Paranhos: Muita coisa mudou des-
de que assumimos o governo em janeiro de 
2017. Um dos grandes avanços, eu diria, foi 
na atenção básica da saúde. Desde que sur-

O entrevistado da Sindirural é Leonaldo Paranhos, prefeito de 
Cascavel. Ele analisou seu mandato, os desafios e falou do trabalho 
em sintonia com o Sindicato Rural de Cascavel, em defesa da 
agropecuária.  Leonaldo Paranhos da Silva, natural de Paraíso do 
Norte, é prefeito de Cascavel desde 2017. Administrador de empresas, 
foi também deputado estadual PSC por um mandato, presidente 
do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) do Paraná, vice-prefeito e 
vereador do município de Cascavel.

Leonaldo Paranhos

nada mais é do que a administração pública.  
Política não pode ser profissão, tem que ser 
encarada como missão. 

Sindirural: O senhor sempre 
frisou que mudou a mentalidade de 
perfil de planejamento público, vi-
sando o longo prazo e o bem maior 
da cidade, não de pequenos grupos. 
Cite exemplos desse teu jeito de ad-
ministrar e como isso pode fazer a 
diferença?

Paranhos: A cidade tem que ser pla-
nejada a curto, médio e longo prazo. Sempre 
disse que eu não gosto de trabalhar com im-
proviso, mas com planejamento e é isso que 
estamos fazendo. Se não tivéssemos plane-
jado, não estaríamos, nesse momento que 
as prefeituras passam por uma grande crise 
provocada pelo coronavírus, anunciando um 
pacote de obras de R$ 82 milhões, como fi-
zemos no primeiro dia do mês de maio. São 
ordens de serviços, anúncio de licitações e 
várias ações que, evidentemente, se não ti-
vesse um planejamento isso não seria possí-
vel. Hoje as prefeituras do Brasil procuram 
os governos dos seus estados, ou até mesmo 
a União, para buscar recursos para a saúde 
por causa da pandemia. O planejamento nos 
deixou em uma situação mais confortável e a 
população homenageou o Município ao pagar, 
mesmo com a crise, cerca 65% do IPTU ainda 
em abril.  

Sindirural: E com relação às li-
citações públicas? O que mudou?

Paranhos:  Nós demos transparência 
às licitações públicas em Cascavel . Em 2017 
encaminhamos à Câmara de Vereadores um 
projeto de lei, que foi aprovado, que tornou 
obrigatório a transmissão ao vivo das licita-
ções pela internet. Mesmo antes de ser obri-
gatório, já estávamos dando essa publicidade 
aos atos do poder público. Temos que garantir 
aos cidadãos garantir a efetiva fiscalização e 
acompanhamento das ações governamentais. 
E esse modelo serviu de exemplo para o Pa-

giu o Programa Saúde da Família em 1994 
até 2016 haviam sido implantadas 27 equipes 
de ESF. De 2017 até agora implantamos 22 
equipes, ou seja, em apenas três anos pra-
ticamente dobramos o número de equipes 
que foi implantada em 22 anos. Foi o maior 
avanço do país em termos de cobertura da 
atenção básica. Implantamos o Território Ci-
dadão, que é uma ferramenta extraordinária 
que nos leva, evidentemente, até a população 
e isso facilita muito para saber exatamente o 
que a população mais necessita. As mudanças 
foram muitas, temos aí o maior programa de 
recuperação de estradas rurais da história de 
Cascavel, as avenidas dos bairros que estão 
sendo revitalizadas e tantas outras ações. 

Sindirural: O senhor sempre fri-
sa que é formado ou especializado 
em gestão pública. Qual a impor-
tância de uma graduação dessa 
para um prefeito? Qual a importân-
cia de termos políticos estudados e 
capazes, e não só os famosos “polí-
ticos de profissão”?

Paranhos: Eu nunca escondi que gosto 
de fazer política, mas por que gosto de estar 
perto de gente e tudo o que faço, evidente-
mente, procuro fazer com muita dedicação, 
muito empenho.Eu estudo muito sobre mo-
delos de gestão pública porque é de suma 
importância conhecer as diferentes formas 
do chamado poder de gestão, que na verdade 

os segmentos. A cidade não é minha e não 
posso ter a pretensão de impor decisões, às 
vezes é preciso recuar. Tem um texto bíblico 
de Provérbios que ‘na multidão de conselhos 
há segurança’ e, isso é fato. Entre as ações 
desenvolvidas eu destacaria o maior programa 
de recuperação de estradas rurais. Pavimen-
tamos ou recuperamos mais de 200 quilôme-
tros e vamos ultrapassar os 300 quilômetros. 
Construímos o Hospital de Retaguarda que 
será inaugurado agora em maio. Não era uma 
promessa de campanha minha, mas sentimos 
a necessidade de ter um hospital para baixa e 
média complexidade. Nosso Ecopark Oeste já 
está pronto, valorizando imóveis e melhoran-
do a qualidade de vida da região. Estamos im-
plantando 874 abrigos de ônibus com estrutu-
ra metálica, vidros e acessibilidade em todos 
os bairros da cidade. Se a Avenida Brasil tem 
bons pontos de ônibus, os bairros também 
precisam ter.  Enfim, tivemos um cardápio de 
ações em todas as secretarias.

Sindirural: O senhor deu uma 
atenção especial à agricultura. Por 
que decidiu fazer isso?

Paranhos: A agricultura é o carro-che-
fe da economia de Cascavel. Nossa produção 
é exportada para todas as regiões do planeta 
e também industrializada na própria região 
agregando valor às commodities. É preciso 
olhar com carinho para o grande, o médio e 

raná. Em fevereiro do ano passado, quando o 
governador Ratinho Junior transferiu a sede 
do governo para Cascavel, durante o Show 
Rural, ele disse que estava implantando o 
modelo nas licitações do Estado tendo Casca-
vel como exemplo.  Além disso, conseguimos 
economizar nas licitações. Só no primeiro ano 
de governo houve uma economia de R$ 100 
milhões. Só nas licitações de concorrência, 
que são as de maior preço, a redução final foi 
de 15%.

Sindirural: Quais foram as prin-
cipais ações desenvolvidas na sua 
administração?

Paranhos: Nossas ações sempre foram 
desenvolvidas ouvindo lideranças de todos 

o pequeno agricultor, todos têm suas realida-
des e são essenciais ao Município. O interior 
de Cascavel ficou por muitos anos esqueci-
dos, com estradas em péssimas condições de 
trafegabilidade e hoje o cenário  é outro. As 
estradas rurais estão sendo pavimentadas e 
recuperadas em parceria com a Itaipu e tam-
bém com apoio de parlamentares. Esse é um 
trabalho de governo, não pode ser trabalho 
de uma gestão só, por isso, vamos enviar a 
Câmara um projeto de lei para que todos os 
próximos prefeitos invistam em pavimentação 
de estradas rurais. Será estabelecido um per-
centual do orçamento  para investimentos em 
estradas rurais. 

Sindirural: O Sindicato Rural de 
Cascavel tem sido parceiro do mu-
nicípio?

Paranhos: O Sindicato Rural tem sido 
essencial para podermos desenvolver as nos-
sas ações voltadas para o homem do campo. 
Essa parceria tem ocorrido em muitas ações,  
e não apenas as questões  rurais, mas em ou-
tras ações, inclusive na área social, através 
do Núcleo da Mulher. Estamos sempre em 
sintonia. Como entidade representativa de 
uma classe o Sindicato Rural também tem nos 
orientado, apresentado suas demandas, para 
que possamos tomar nossas decisões que in-
teressam diretamente aos produtores rurais. 

Sindirural: Como o senhor ava-
lia a participação e parceria da 
Itaipu Binacional nos projetos do 
município, tanto na cidade como no 
campo?

Paranhos: Essa é uma parceria de 
muitos resultados. A Itaipu tem financiado 
projetos que estão melhorando a qualidade de 
vida da nossa população. A pavimentação das 
estradas rurais têm a participação da Itaipu, o 
nosso Ecopark Oeste, os fingers do aeroporto, 
enfim, são vários convênios firmados com a 
Itaipu que tem destacado a cidade. São pro-
jetos desenvolvimentistas e ao mesmo tempo 
sustentáveis que estamos desenvolvendo nes-
sa parceria.

“Prefeitura em sintonia 
com o Sindicato Rural”

Só no primeiro ano 
de governo houve 
uma economia de 
R$ 100 milhões. Só 
nas licitações de 
concorrência, que são 
as de maior preço, a 
redução final foi de 
15%.

Datta

Av. Carlos Gomes, 2345 - Jd. Maria Luíza - Cascavel/PR

Venha conhecer
na Datta o que há
de mais avançado
em tratores de
até 150 cv

Fone (45) 3220 0500
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REGISTRO
Sindicato Rural realiza declaração de 
Imposto de Renda a produtores

A Receita Federal divulgou no dia 19 de feve-
reiro as regras para declarar o Imposto de Renda 
2020. O prazo de entrega deste ano será entre 2 
de março e 30 de junho. Além das declarações 
vinculadas à atividade rural, o Sindicato Rural de 
Cascavel também realiza o serviço para pessoas 
físicas. 

De acordo com a Receita, são esperadas 32 
milhões de declarações este ano. Frente ao ano 
passado, o fisco espera que cerca de 1,5 milhão 
a mais de contribuintes prestem contas ao leão 

neste ano. As empresas devem entregar o compro-
vante de rendimentos aos funcionários e clientes 
até 29 de fevereiro.  

Na atividade rural, são obrigados a decla-
rar os contribuintes que receberam mais de R$ 
142.798,50 ou tem prejuízo rural a ser compen-
sado no ano-calendário de 2018 ou nos próximos 
anos. Quem atrasar a entrega da declaração do 
Imposto de Renda 2020 terá de pagar multa de 1% 
sobre o imposto devido ao mês. O valor mínimo é 
de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto 

devido.
RESTITUIÇÃO

Sobre a restituição, a Receita informou que 
esse ano o pagamento será antecipado. Os lotes 
serão liberados entre os dias 29 de maio e 30 
de setembro. No ano passado, foram pagos entre 
junho e dezembro. “Nosso objetivo é que o produ-
tor faça tudo aqui no sindicato. Que ele facilite a 
vida dele e que ofereça as melhores soluções para 
seus problemas”, disse Paulo Orso, presidente do 
sindicato.

O Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti, que 
oferece proteção e acolhimento provisório à 
mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, recebeu, no dia 18 de fevereiro, a visita 
do Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cas-
cavel. O serviço de acolhimento é prestado pela 
Seaso (Secretaria Municipal de Assistência So-
cial) e, além de abrigar temporariamente as víti-
mas, faz todo o encaminhamento para que elas 
possam recomeçar a vida longe dos agressores.

Depois de conhecer o processo detalhada-
mente, a presidente do núcleo, Maria Beatriz 
Orso, se dispôs a firmar parceria com a Sea-
so. A ideia é arrecadar utensílios e eletrodo-
mésticos para doar às abrigadas quando elas 
deixarem o espaço. Para o secretário de Assis-
tência Social, Hudson Moreschi, “é de extrema 
importância o envolvimento da sociedade civil 
junto aos serviços públicos disponibilizados, de 
maneira a conhecer, sugerir melhorias e apoiar 
os trabalhos desenvolvidos.” As voluntárias 
também se dispuseram a realizar ações em da-
tas específicas, buscando melhorar ainda mais 
o bem-estar das mulheres atendidas no abrigo. 
Maria Beatriz comenta que o grupo ficou sur-
preso com o serviço prestado. “Ficamos impres-
sionadas com o trabalho grandioso feito pelo 
Município de Cascavel, através da Secretaria de 
Assistência Social. Quem vê de fora como nós, 
não tem ideia do quanto essas mulheres são 
bem recebidas e bem tratadas, com uma estru-
tura realmente acolhedora. Parabenizo a Seaso 
e todos os envolvidos nesse trabalho”, conclui.

Núcleo da Mulher quer fazer parceria com
abrigo de mulheres vítimas de violência

O ABRIGO
O serviço para mulheres em situação de 

violência doméstica e familiar foi implantado em 
Cascavel no dia 1º de outubro de 1998, mediante 
demanda apresentada pela Delegacia da Mulher 
e proposta pela Secretaria Especial de Políticas 
para Mulheres. Em 2003, foi assinado convê-
nio com o Governo Federal para a construção 
da sede própria, sendo inaugurada em oito de 
março de 2005, Dia Internacional da Mulher. 
Atualmente o abrigo é mantido integralmente 
pelo Município.

O acolhimento e proteção são desenvolvidos 
sem ambiente com características residenciais, 
em local sigiloso, monitorado 24 horas por vigi-
lância armada, funcionando em articulação com 
a rede de serviços assistenciais, demais políti-
cas públicas e sistema de justiça. A abrangên-
cia territorial do serviço é composta por todo o 
município, incluindo os distritos. O espaço não 
atende mulheres de outros municípios. Somente 
em 2019, o Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti 
atendeu 245 pessoas, entre mulheres e seus fi-
lhos, ou dependentes.

Ideia é fornecer mais conforto e qualidade de vida às mulheres durante período de acolhimento

O Show Pecuário 2020, evento técnico vol-
tado para a promoção e desenvolvimento da pe-
cuária no Oeste do Paraná, foi cancelado. Devido 
às complicações e restrições causadas pelo novo 
coronavírus, a organização decidiu cancelá-lo. 
Organizado pelo Sindicato Rural e pela Sociedade 

Rural do Oeste, o Show é uma dos eventos mais 
tradicionais da região. A data da sexta edição 
que seria realizada era de 4 a 7 de agosto. Segun-
do o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, questões econômicas também pesa-
ram na decisão. “Nós sabemos que pode estar 

tudo de volta à normalidade na época, mas que 
empresa arriscaria patrocinar o evento ou com-
prar um estande? Por essas e outras questões, 
que também envolvem as restrições do Covid-19, 
resolvemos cancelar. Em 2021, se tudo der cer-
to, faremos o evento normalmente”, declarou.

REGISTRO
Pandemia cancela o Show Pecuário 2020

O Sindicato Rural de Cascavel esteve pre-
sente no Show Rural Coopavel, realizado em 
fevereiro, em Cascavel. Em parceria com a 
FAEP (Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná) e o Senar-PR (Sistema de Aprendiza-
gem Rural do Paraná), o sindicato disponibi-
lizou aos associados, visitantes e a todos os 
produtores um espaço aconchegante e cheio de 
aprendizado. “Foi um momento muito especial 
para nós. Nosso estande recebeu mais de 5 mil 
visitantes e, em nossas avaliações, cumprimos 
nosso objetivo de informar e divulgar nossas 
ações e tudo que o sistema associativo do agro 
faz”, disse. Na unidade do sindicato, que ficou 
próxima à da Emater, o produtor teve acesso ao 
Caminho do Senar-PR, modelo desenvolvido na 
Expovel de 2019. O espaço proporcionou aos 
visitantes uma imersão aos cursos do Senar, 

Estande do sindicato no Show Rural é considerado um sucesso

a escola do campo, a importância da capacita-
ção e um pouco mais sobre algumas atividades 
agropecuárias, como pecuária de leite, aquapo-
nia, apicultura, piscicultura entre outras. 

Além disso, picolés, brindes e muitos ou-
tros prêmios foram distribuídos aos visitantes. 
O estande também foi muito prestigiado por au-
toridades políticas, do agro e de outras esferas.

No dia 13 de fevereiro os colaboradores 
do sindicato e a equipe externa que traba-
lhou no estande no Show Rural Coopavel 
participou de uma confraternização. De 
acordo com Paulo Orso, presidente do sin-
dicato, o trabalho desempenhado por todos 
foi impecável e merece ser reconhecido. “Se 
tudo der certo, ano que vem estaremos lá 
novamente”, comentou. 

Confraternização
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REGISTRO

No dia 11 de março o Sindicato Rural de 
Cascavel esteve presente na 1ª Feira da Mulher, 
evento realizado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher (CMDM) e Secretaria de As-
sistência Social (Seaso). O objetivo foi fortalecer 
as políticas públicas voltadas à mulher, por meio 
de questões que passam desde a beleza até o em-
preendedorismo. 

O evento aconteceu ao lado da Seaso e re-
gistrou bom público. O Núcleo da Mulher do 
Sindicato participou, juntamente com colabora-
dores da entidade. Todos os serviços, vantagens 
e como funciona o sindicato foi apresentado aos 
visitantes.  A ação da prefeitura fez parte das 
comemorações do dia 8 de março, Dia Interna-
cional da Mulher. 

Produtoras rurais marcam presença
na 1ª Feira da Mulher de Cascavel

Núcleo da Mulher distribui 150 cestas básicas

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural 
de Cascavel entregou no dia 13 de abril, na 
sede do sindicato, 54 cestas básicas à Se-
cretaria de Assistência Social de Cascavel. 
Elas se somas as outras 96 cestas doadas 
a outras entidades do município, em uma 
campanha de Páscoa da entidade. “Sempre 
que podemos fazemos ações como essa, que 
são sempre importantes. Elas ganham ainda 
mais força nesses tempos de coronavírus, 
onde muitas famílias estão precisando ainda 
mais. Agradecemos a todos que colabora-
ram”, disse Maria Beatriz Orso, presidente 
do Núcleo. 

A secretária de Assistência Social, Ro-

seli Vascelai, acompanhada do ex-secretário 
de Assistência Social, Hudson Moreschi, 
recebeu as cestas do Núcleo. Segundo ela, 
todas serão destinadas às famílias vincula-
das ao Cadastro Único.

O Cadastro Único é uma ferramenta que 
identifica e caracteriza o conjunto familiar, 
sendo utilizado para inclusão nos programas 
sociais do governo federal e também pode ser 
utilizado para a seleção de beneficiários de 
programas ofertados pelos governos esta-
duais e municipais.  “Agradeço em nome da 
Secretaria e também em nome das famílias 
que irão receber. Sempre digo que Deus não 
escolhe os capacitados, mas que capacite os 

escolhidos”, disse. 
MAIS DOAÇÕES

As 54 cestas se juntam a outras 96 dis-
tribuídas pelo Núcleo durante o fim de se-
mana. Elas foram entregues no Loteamento 
Abelha, na Chácara Nova Aliança, no centro 
de tratamento Fraternidade O Caminho, na 
Chácara Marmentini, que atende dependen-
tes químicos e na Cootacar. 

“Esses tempos difíceis que vivemos pre-
cisam realçar os valores mais importantes 
do ser humano, que são a fraternidade, o 
amor ao próximo, a união e a solidariedade”, 
frisou Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel. 

Ação das produtoras rurais teve como objetivo ajudar famílias carentes e instituições, que passam por mais dificuldades durante a pandemia

DEMARCAÇÃO

Ação dá vitória a favor
dos produtores rurais
Prefeitura de Guaíra dá passo 
importante para garantir direito 
à propriedade de produtores 
rurais da região, ameaçados 
de perder suas terras para os 
índios

Uma ação judicial impetrada pelo mu-
nicípio de Guaíra contra a Funai (Fundação 
Nacional do Índio) anulou, em primeira ins-
tância, o processo de demarcação de terras 
indígenas naquele município. O objetivo da 
prefeitura era que ela participasse de todo 
o processo de estudo e de demarcação, que 
vinha sendo realizado desde 2009, com voz e 
voto. Como isso não ocorreu, o juiz deu ga-
nho de causa à prefeitura.  A ação tramitava 
desde maio de 2017 e foi julgada nesta sema-
na pela 1ª Vara da Justiça Federal de Guaíra.

Para justificar o processo, o Município 
justificou que, “requerer tutela de urgência 
para determinar a ré (Funai) que se abstenha 
(suspenda) de praticar qualquer ato, interno 
ou externo, relativo ao procedimento de qua-
lificação, identificação e delimitação de terra 
indígena no território do município autor, 
sob pena da incidência de multa diária em 
face da ré em valor a ser determinado pelo 
juízo, até que lhe sejam disponibilizadas as 
informações requeridas, ou seja, emissão de 
certidão circunstanciada dando conta”.

“Requer, por fim, a declaração de nuli-
dade de todos os atos administrativos, até 
então praticados pela Funai, sem a partici-
pação do autor, especialmente os praticados 
pelos grupos técnicos  (...) bem como que 
seja garantido o direito dos autores de par-
ticipação efetiva com direito a manifestação 
e indeferimento (voz e voto) no procedimen-
to demarcatório da suposta terra indígena, 
notadamente nos grupos técnicos, desde o 
início e não na última fase dos estudos téc-
nicos, ou seja, desde a criação do primeiro 
grupo técnico com fulcro no regime jurídico 
constitucional, expresso na salvaguarda ins-
titucional”

Em seu despacho, O juízo alerta que, 
diante do exposto, “defiro a tutela de ur-
gência requerida pelo Município de Guaíra, 

para determinar que a Funai se abstenha 
(suspenda) de praticar qualquer ato, interno 
ou externo, relacionado à identificação e de-
marcação de terras indígenas na região do 
Município de Guaíra, sob pena da incidência 
de multa diária em face da Funai no valor de 
R$ 75 mil, enquanto perdurar o descumpri-
mento; resolvo o mérito e julgo parcialmente 
procedente o pedido formulado na inicial, 
para o fim de declarar a nulidade dos proces-
sos administrativos relacionados à identifi-
cação e demarcação de terras indígenas na 
região do Município de Guaíra, instaurados 
pelas Portarias n 136/PRES, de 06/02/2009, 
e n. 139/PRES, de 17/02/2014, desde seu 
início, incluindo a nulidade total do RCID”.

A sentença reforça: “expeça-se o compe-
tente ofício à Corregedoria-Geral da União. 
Oficie-se ao Presidente da Funai e ao minis-
tro da Justiça, encaminhando-se cópia des-
ta sentença para conhecimento e, se assim 
entenderem necessário, eventual revisão 
administrativa da Portaria n. 2.498/2011 e 
do Decreto n. 1.775/96, em especial quanto 
à restrição à ampla participação dos entes 
públicos e interessados na identificação an-
tropológica e cartográfica das áreas a serem 
demarcadas e à ausência de regras para a 
custódia válida da íntegra de dados, elemen-

“Defiro a tutela de 
urgência requerida pelo 
Município de Guaíra, 
para determinar que 
a Funai se abstenha 
(suspenda) de praticar 
qualquer ato, interno 
ou externo, relacionado 
à identificação e 
demarcação de terras 
indígenas na região do 
Município de Guaíra, 
sob pena da incidência 
de multa diária em face 
da Funai”
Trecho da sentença expedida pela 1ª Vara 
da Justiça Federal de Guaíra.

Produtores venceram na Justiça

tos, depoimentos e/ou materiais utilizados 
para a fundamentação das decisões adminis-
trativas de demarcação”. Vale lembrar que 
ainda cabe recurso nas esferas superiores.
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Os primeiros casos do coronavírus (Co-
vid-19) tiveram origem no mercado de frutos 
do mar da cidade de Wuhan localizada na 
China, as primeiras ocorrências foram rela-
tadas na virada do ano 31/12/2020 e a in-
cidência aumentou de maneira exponencial 
nas primeiras semanas. Acredita-se que o 
vírus Sars-CoV-2 possua como hospedei-
ros determinadas espécies de morcegos e 
o pangolim, um animal consumido como 
alimento exótico em algumas regiões da 
China. O período de incubação varia entre 
4-14 dias, sendo que ainda é cedo para 
afirmarmos que o vírus só é transmitido 

Wuhan: onde tudo começou

Estudos mostram o impacto da 
pandemia no comportamento 
da sociedade e prevê grandes 
mudanças no modo de vida da 
população mundial

Países em isolamento, fronteiras fecha-
das e uma economia fragilizada. Assim como 
as grandes epidemias no passado, o coronaví-
rus tem deixado suas marcas por todo o mun-
do e, segundo especialistas, veio para mudar 
muitos hábitos da sociedade.

Assim como a gripe espanhola, que matou 
uma boa parte da população mundial em 1918, 
e a peste negra, que aconteceu século XIV, o 
Coronavírus também vai deixar suas marcas, 
ainda que vivamos num mundo muito diferen-
te da Europa do final da Idade Média ou da 
Primeira Guerra Mundial. Para os historiado-
res, uma epidemia sempre é um momento de 
teste para uma sociedade e uma época,

O Google fez um estudo detallhado sobre 
o impacto da pandemia. Segundo o docu-
mento, “apesar da baixa taxa de letalidade do 
COVID-19, o que o diferencia de outros vírus 
é que além de atacar a saúde das pessoas de 
forma isolada, ele ataca a estrutura base da 
sociedade, causando enormes prejuízos hu-
manos, sociais e econômicos. Por isso, para 
enfrentar esse momento é necessário ter uma 
visão holística de todos seus efeitos para 
com coordenação e planejamento priorizar 
esforços e recursos para a melhor tomada de 
decisão. O Covid-19 ataca não só a saúde in-
dividual das pessoas, mas a estrutura base da 
sociedade”. 

Um outro estudo, da KPMG, uma rede 
global de firmas independentes que prestam 
serviços profissionais de Audit, Tax e Ad-
visory, apontou as principais tendências e 
desafios para o setor de agronegócio no atual 
cenário de pandemia do novo coronavírus. O 
documento traz ainda considerações sobre o 
padrão de retomada para segmentos dentro 
do setor, considerando impactos da pandemia 
nas operações de produção e distribuição, as-
sim como os impactos na demanda dos produ-
tos finais. A KMG está presente em 154 países 
e territórios, com 200.000 profissionais atu-

PANDEMIA

Covid-19 afetará para 
sempre nossas vidas

De frente ao inimigo: imagem de computador criada pela Nexu Science Communication, em 
conjunto com o Trinity College, em Dublin, mostra um modelo estruturalmente representativo de um 
betacoronavírus, que é o tipo de vírus vinculado a Covid-19
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por indivíduos sintomáticos.  A taxa de 
transmissão do vírus é de 2,75, isso quer 
dizer que uma pessoa infectada transmite, 
em média, para outros 2,75 indivíduos. 
A doença possui uma letalidade global de 
3,4%, aumentando de acordo com a idade 
da pessoa acometida e com as comorbida-
des presentes. Os pacientes portadores de 
doenças crônicas, que representam em tor-
no de 25 a 50% dos pacientes infectados, 
apresentam maiores taxas de mortalidade: 
Câncer: 5,6%; Hipertensão: 6%; Doença 
respiratória crônica: 6,3%; Diabetes: 7,3%; 
Doença cardiovascular (DCV): 10,5%.

a todo vapor, com todas as precauções e cui-
dados, mas em compensação as fábricas nas 
cidades diminuiram drasticamente sua produ-
ção, o que começa a afetar canais de distri-
buição de alimentos.  Quem sofre é o pequeno 
produtor, que fica sem meios de comercializar 
a sua produção, em função da proibição das 
feiras livres. Já as indústrias de máquinas e 
implementos agrícolas e do setor automotivo 
estão com suas linhas de produção totalmente 
paradas. 

O estudo da KMG aponta que o cená-
rio pós-pandemia no agronegócio irá exigir 
mais foco em produtividade: fazer mais com 
menos, mitigar eventuais pressões de cus-
tos em virtude do impacto do dólar forte nos 
insumos, Fará a cadeia produtiva repensar 
o negócio: processos, tecnologia, agregação 
de valor, aspectos ambientais, maior uso de 
biológicos, estrutura de capital; Exigirá maior 
comunicação entre agentes na cadeia e co-
nectividade; Tratá novos valores: cooperação, 
transparência e reputação; e causará uma for-
te transformação digital em toda empresa, em 
especial no front office, middle office e back 

office.Abaixo listamos algumas atividades do 
agro que foram diretamente afetadas:

GRÃOS
Desvalorização cambial ao final da co-

lheita da safra favorece exportações. Não 
ocorreram rupturas relevantes nas operações 
e logística de exportação. Preocupação com 
cumprimento de contratos. Decisões sendo 
tomadas para plantio da próxima safra, tra-
zendo preocupações sobre falta de moléculas 
importadas da China, ruptura logística na en-
trega de insumos, impacto do dólar forte na 
compra de agroquímicos, disponibilidade de 
crédito e custo do capital.

ETANOL
A comercialização de álcool hidratado 

caiu 15% na primeira quinzena de março, 
devido à diminuição do consumo. Nem a que-
da nos preços da gasolina nas refinarias no 
Brasil e a queda dos preços internacionais do 
petróleo e derivados (consumidor e produtor) 
mudou a situação.  A revisão anunciada de 
contratos pelas distribuidoras de combustí-
veis agrava situação de preços e traz risco de 
fluxo de caixa. Há ainda preocupação com a 

capacidade de armazenamento de etanol.
LARANJA

Houve um aumento no consumo de suco 
de laranja no mercado interno. O mesmo acon-
teceu com o limão taiti, que teve aumento de 
60% no consumo. O objetivo da população foi 
aumentar sua imunidade consumindo mais 
vitamina C.

OVOS
A maior granja da América Latina regis-

trou aumento de 30% nas vendas no final do 
mês de março. Os números chegaram a se 
igualar com a época pré-natalina, época de 
maior consumo do produto no ano.

CAFÉ
Não houve alteração no consumo. Segun-

do a indústria, quem consumia café na pada-
ria ou cafeteria agora vai consumir em casa. 
Deixar de tomar café, ninguém vai. 

PECUÁRIA
Os criadores estão revisando suas metas 

de confinamento neste ano. Os frigríficos di-
minuiram a compra de animais para abate. O 
boi magro teve alta de preços, o que impacta 
diretamente o setor, pois representa 70% dos 
custos do confinamento. O fechamento das 
fronteiras em 27 países da União Européia 
impacat diretamente o setor de proteína ani-
mal. A demanda, que vinha crescendo, agora 
se transformou em queda. A maior preocu-
pação do setor é com os defensivos, que na 
maioria vem de fora, especialmente da China.

LEITE
A preocupação da população em se abas-

tecer de leite e produtos derivados elevou o 
preço do produto durante a quarentena. 

ALGODÃO
Maior parcela da safra vendida. Preo-

cupação com cumprimento de contratos e 
demanda global pela competição com fibra 
sintética. Queda de preços internacionais in-
fluenciada pela queda dos preços de petróleo.

HORTIFRUTI
Houve queda na venda no varejo, em es-

pecial as mais perecíveis. devido às medidas 
de isolamento social. Dificuldades de logística 
aérea para exportação.

A população em geral vai ser afetada 
permanentemente pela pandemia. Os prin-
cipais impactos desta onda na vida das 
pessoas serão a aceleração da digitalização 
para ocupações fundamentais como trabalho 
e educação, além de hábitos como o culto 
religioso; A aceleração da confiança no di-
gital como canal de conversões: aumento 
das compras on-line e uso de serviços como 
Rappi; A consolidação de plataformas digi-
tais de conteúdo/streamings em penetração 
e frequência. Ganho de novos usos destas 
plataformas como “ao vivo”, shows, cone-
xão com o mundo exterior em tempo real e 
notícias; Haverá um possível abalo nas re-
lações familiares com aumento do número 

A sociedade pós-crise
de divórcios, a exemplo da China; Possível 
ganho de peso populacional e aumento de 
problemas de saúde e emocionais em conse-
quência. Aumento de problemas de auto-es-
tima. Possível mudança em referenciais de 
beleza. Provável aumento na demanda por 
academias; Empobrecimento da população 
com pelo menos 50% gravemente impac-
tado. Escassez e uso + racional de recur-
sos deve equilibrar a euforia por consumo 
por conta da demanda reprimida; Criação 
de maior consciência do coletivo com alta 
taxa de compartilhamento de renda já acon-
tecendo; Urgência na retomada de grandes 
decisões e planos, assim como compra de 
bens duráveis.

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

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

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

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTOando em firmas-membro em todo o mundo. 

No Brasil, são aproximadamente 4.000 pro-
fissionais, distribuídos em 22 cidades locali-

zadas em 13 Estados e Distrito Federal.
IMPACTOS NO AGRONEGÓCIO

O homem do campo continua trabalhando 
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É comum os produtores rurais uti-
lizarem financiamentos agrícolas para 
suas atividades econômicas, seja pela 
alavancagem do capital para o custeio 
da safra, para a compra de maquinário 
e implementos agrícolas ou para o ar-
rendamento de novas áreas produtivas.

No entanto, em razão do alto valor 
envolvido nessas operações, as institui-
ções financeiras exigem que seja ofereci-
da uma garantia (imóvel) para assegurar 
o pagamento dos financiamentos, a cha-
mada garantia fiduciária de bem imóvel.

Durante muitos anos as instituições 

Artigo
Propriedade rural e financiamento 
bancário, quais os riscos e como 
evita-lós? financeiras se valiam de outro instituto 

de garantia para conceder empréstimos, 
a chamada hipoteca; porém, o instituto 
caiu em desuso diante da pressão exer-
cida pelos bancos, sobremodo face a de-
mora nas ações judiciais para venda dos 
bens hipotecados e, consequentemente, 
o credor recuperar o valor emprestado.

 Isso se deu pela entrada em vigor 
da Lei n. 9.514/97, que trata da aliena-
ção fiduciária de imóvel, a qual assegura 
às instituições financeiras a utilização 
da garantia fiduciária nos empréstimos 
concedidos aos produtores rurais, em 
particular. Este novo instituto potencia-
lizou o crédito fácil, mas, principalmen-

Alfredo Copetti Neto
OAB/RS 61.200 – OAB/PR 89.554

te, privilegiou os bancos, pela possibili-
dade de “executar a dívida” com agilidade 
e sem a necessidade de recorrer ao poder 
judiciário.

Referida rapidez na cobrança e no 
recebimento do crédito se traduz em eta-
pas que levam ao leilão extrajudicial do 
bem que muitas vezes é a própria pro-
priedade da qual o produtor rural retira o 
sustento familiar.

COMO FUNCIONA O PROCEDIMENTO 
EXTRAJUDICIAL? 

Segundo a legislação, se vencida e 
não paga a dívida, por quaisquer moti-
vos (seca/chuvas/geadas) será o devedor 
intimado para que realize o pagamento 

João Paulo Costa Faria
OAB/PR 90.814 

Higor O. Fagundes
OAB/PR 44.076

em 15 (quinze) dias, sob pena de trans-
ferência do imóvel à instituição finan-
ceira, sem a necessidade de uma nova 
assinatura do produtor rural concordan-
do com alteração da propriedade e após 
essa etapa o banco nos próximos 30 
(trinta) dias realizará um leilão extraju-
dicial do bem.

Podemos observar que ao tempo em 
que traz beneficio ao credor, a alienação 
fiduciária de bem imóvel coloca o pro-
dutor rural devedor em situação de fra-
gilidade, por conta de um procedimento 
totalmente extrajudicial, no qual não é 
oportunizada ao devedor a possibilidade 
de qualquer defesa, com a consequente 
perda do bem por meio de etapas que se-
rão finalizadas em aproximadamente 90 
dias, caso não pague o débito.

POR QUAL VALOR A PROPRIEDADE 
DADA EM GARANTIA IRÁ A LEILÃO? 

Outro ponto de relevância e gerador 
de grande impacto financeiro é a forma 
pela qual será definido o valor do bem 
que irá a leilão, uma vez que legislação 
concede aos contratantes (produtor ru-
ral e instituição financeira) o direito de 
fixar um valor sem a necessidade de uma 
analise técnica por um especialista cre-
denciado, dando margem à fixação fora 
da realidade mercadológica do imóvel, 
causando desequilíbrio contratual.

QUAIS OS CUIDADOS QUE O PRODUTOR 
RURAL PRECISA TER QUANDO SUA 

PROPRIEDADE ESTIVER GARANTINDO O 
CRÉDITO?

Considerando que as instituições fi-
nanceiras são dotadas de grande poder 
econômico e aparato estrutural, é co-
mum haver discrepâncias nos contratos, 
a exemplo da diferença entre o real valor 
mercadológico do bem e o valor pelo qual 
ele deveria ter sido avaliado contratu-
almente – referida situação é de fácil 
constatação em razão da quantidade de 
demandas judicias discutindo a validade 
das avaliações extrajudiciais –, situação 
que acarretará prejuízo imensurável aos 
produtores e, especialmente, ao agrone-
gócio.

Portanto, é de fundamental impor-
tância que os produtores rurais estejam 
juridicamente atentos, se for o caso de-
vem buscar uma assessoria jurídica de 
sua confiança para auxilia-los no mo-
mento da realização do contrato junto 
à instituição financeira, evitando ver a 
propriedade da qual retiram seu sustento 
ser leiloada. Convém lembrar que, neste 
último caso, em que os produtores ru-
rais não tiveram oportunidade de uma 
análise jurídica dos contratos antes da 
assinatura, poderão posteriormente re-
visar judicialmente as cláusulas contra-
tuais e os vícios jurídicos no contrato.
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OVINOS

Nova técnica inova a 
ovinocultura no MS 
Propriedade de Descanso de 
Ovinos para Abate (PDOA) 
apresentou bons resultados e 
animou criadores do MS

Um estudo da Embrapa subsidiou uma 
inovação recente na comercialização de ovi-
nos no estado de Mato Grosso do Sul. Trata-
-se de um modelo denominado Propriedade 
de Descanso de Ovinos para Abate (PDOA), 
que recebe animais de diversas propriedades 
do estado e se responsabiliza pelo seu em-
barque para frigoríficos. Graças a esse novo 
sistema, em 2019, foi movimentada a maior 
quantidade de animais dos últimos cinco 
anos: 1.510 cordeiros. Nos anos anteriores, 
essa quantidade variou entre 1.100 e 1.460 
animais.

A iniciativa é decorrente de articulações 
entre os setores público e privado e nas-
ceu com o propósito de solucionar um dos 
maiores entraves à ovinocultura na região: a 
estrutura para comercialização dos animais. 
Mesmo sendo o detentor do nono maior re-

banho de ovinos do País, com quase oito mil 
propriedades, o Mato Grosso do Sul ainda 
conta com poucos estabelecimentos rurais 
com capacidade de produzir em larga escala 
para atender ao mercado consumidor.
PRODUTORES APROVAM A INOVAÇÃO

A PDOA funciona desde 2013 na Fazen-
da Nossa Senhora Auxiliadora, em Campo 
Grande (MS), sob a coordenação da médica 
veterinária Ana Cristina Andrade Bezerra, 
e tem contribuído para superar gargalos de 
produção, com ganhos reais para criadores 
e compradores de ovinos. “O maior benefício 
para o produtor é a facilidade de comercia-
lizar com compradores de grandes lotes um 
número menor de cabeças, já que vários se 
reúnem para atender a um pedido maior. 
Os compradores também são beneficiados, 
especialmente com a redução nos custos de 
frete,” destaca Sônia Beretta, produtora de 
Sidrolândia (MS), que ingressou na ativida-
de da ovinocultura em 2011.

O também produtor Cláudio Beretta res-
salta que quando um veículo de frigorífico 
percorre propriedades costuma reunir uma 
carga de, no mínimo, 80 cabeças. “É difícil 

para um pequeno criador ter uma quantidade 
dessas para vender de uma só vez. Ele tem 
que passar por diversas propriedades, o que 
pode encarecer o frete e dificultar o traba-
lho. Com a criação da PDOA, o comprador 
tem acesso a uma carga grande de uma só 
vez porque os animais estão reunidos. Isso é 
a maior vantagem: viabilizar a ovinocultura 
para propriedades de todo tamanho”, ressal-
ta.

Na PDOA, os produtores rurais podem 
encaminhar seus animais, mesmo em quan-
tidades menores, para que lá componham 
lotes de maior quantidade, o que é vantajoso 
para compradores. A negociação se dá pelo 
volume total de ovinos embarcados, fazendo 
com que cada criador receba, individualmen-
te por seus animais, o mesmo preço dos de-
mais participantes.

Para Fernando Reis, pesquisador do Nú-
cleo Centro-Oeste da Embrapa Caprinos e 
Ovinos, que fica sediado na Embrapa Gado de 
Corte, em Campo Grande (MS), esse modelo 
pode superar obstáculos como a pulverização 
dos rebanhos no estado, que dificulta a for-
mação de lotes para transporte ao frigorífico, 

Propriedade de Descanso de Ovinos para Abate (PDOA) está trazendo bons resultados para produtores do Mato Grosso do Sul

o que costuma impulsionar um abate infor-
mal, muitas vezes sem controle sanitário, 
ou a venda direta para intermediários, que 
nem sempre é vantajosa economicamen-
te para o produtor rural. “Pode-se destacar 
que a PDOA se tornou uma ferramenta que 
tem possibilitado não somente a viabilização 
comercial dos animais criados por pequenos 
produtores, como tem conscientizado para 
melhoria da produção, padronização e oferta 
de acordo com as exigências do mercado. Ela 
também permite uma negociação mais justa, 
mesmo daqueles que não possuem muitos 
animais para venda direta”, frisa o pesqui-
sador.

QUALIDADE DO PRODUTO
E BEM-ESTAR ANIMAL

Além de facilitar a comercialização em 
escala maior e mais profissionalizada, o mo-
delo da PDOA também apresenta, segundo 
os produtores rurais participantes, benefí-
cios para a qualidade do produto final e para 
o bem-estar animal. Um desses benefícios é 
a melhor padronização dos lotes de animais 
a serem entregues aos frigoríficos.

“Ainda é difícil produzir ovinos de ma-
neira uniforme em termos de precocidade, 
ganho de peso e no acabamento. Mas essa 
união de produtores ameniza essa dificul-
dade e faz com que possamos entregar lotes 

cada vez mais uniformes e padronizados. 
Com isso ganha o produtor, a indústria e o 
consumidor”, avalia a produtora rural Sônia 
Beretta.

O médico veterinário e ovinocultor Os-
valdo Rodrigues, de Campo Grande (MS), que 
costuma encaminhar animais três vezes por 
ano para comercialização via PDOA, também 
vê vantagens para o bem-estar dos animais. 
“Se o veículo passa maior tempo para reunir 
um lote de animais, existe o risco daqueles já 
embarcados de sofrerem com sede ou fome. 
Temos compradores até mesmo de estados 
vizinhos, como São Paulo, e essa formação 
de lotes facilita”, afirma.

O modelo da PDOA também pode ser po-
sitivo por concentrar a inspeção sanitária em 
um só local, favorecendo a rastreabilidade dos 
produtos comercializados. No dia programado 
para o embarque é obrigatória a presença de 
um fiscal estadual agropecuário para avaliar 
condições sanitárias de acordo com as norma-
tivas de defesa agropecuária locais.

Com o modelo criado, é possível ter fun-
cionalidades, como a emissão conjunta de 
Guia de Trânsito Animal (GTA) e Nota Fiscal, 
de modo a formalizar a comercialização de 
cordeiros em escala, para posterior destina-
ção ao abate em frigoríficos inspecionados. 
“Esse modelo fomentou o abate e o comércio, 
pois existia uma dificuldade muito grande na 
comercialização de ovinos. A cadeia já se es-
truturou melhor e os produtores conseguem 
negociar valores com os frigoríficos, além 
de suprir também restaurantes e comércios 
locais”, destaca a médica veterinária Suzana 
Ortega, coordenadora do programa de capri-
nos e ovinos da Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal (Iagro).

OPINIÃO
Paulo Vallini, presidente da C-Victa e 

ovinocultor, elogiou iniciativa. Segundo ele, 
a prática é importante para a cadeia de pro-
dução e que com ela será conseguido uma pa-
dronização de carcaças e um volume de abate.

“Assim, os abatedouros 
conseguem atender 
melhor o mercado e 
o produtor também 
consegue se organizar 
melhor, tendo uma 
renda constante”
Paulo Vallini, presidente da C-Victa e 
ovinocultor

• REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
• REPARAÇÃO DE UNIDADE INJETORA DO  
    SISTEMA COMMON RAIL
• BOMBA DE ALTA
• TODA LINHA DIESEL E ELETRÔNICA
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A Mecânica Shefer oferece a você 
tecnologia e qualidade para seu 
dia a dia se tornar mais produtivo 
e seus maquinários e 
caminhonetes mais econômicos!

Rua Cuiabá, 5663
Bairro Alto Alegre - Cascavel/PR
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Estudo comprova que 
sombreamento para vacas 
melhora em quatro vezes a 
produção de embriões, além 
de produzir mais, produz um 
leite de melhor qualidade

Pesquisadores da Embrapa Cerrados (DF) 
verificaram que vacas Gir Leiteiro que tiveram 
acesso a áreas com sombra de eucalipto pro-
duziram quatro vezes mais embriões durante 
o período mais quente do ano e, ao longo do 
período do estudo (33 meses), 22% a mais de 
leite. A comprovação reforça a importância 
de oferecer aos animais condições confortá-
veis para o bom desempenho reprodutivo. Os 
resultados também estimulam o uso dos sis-
temas integrados com floresta, pois mantêm 
árvores nas pastagens.

De janeiro de 2017 a setembro de 2019, 
especialistas de diferentes áreas da Embrapa 
e da Universidade de Brasília (UnB) se dedi-
caram ao projeto “Conforto térmico, produti-
vidade de leite e desempenho reprodutivo de 
vacas de raças zebuínas em sistema de Inte-
gração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) no 
Cerrado”.

“Identificamos que o uso da ILPF com 
vacas zebuínas leiteiras pode ser recomenda-

VACAS À SOMBRA

Mais qualidade no
leite e mais embriões

voura-Pecuária-Floresta também melhoraram 
a qualidade do produto, com 6% a mais de ex-
trato seco desengordurado (extrato seco total, 
menos o teor de gordura), quando comparado 
ao que foi produzido pelos animais subme-
tidos a pleno sol. “A presença das árvores 
melhora a rentabilidade do produtor de leite, 
tanto por causa do aumento da quantidade do 
produto, quanto pela possibilidade de melhor 
remuneração dos sólidos totais pelos laticí-
nios e pela venda da madeira para diferentes 
usos”, enfatiza a especialista.

ESTRESSE TÉRMICO:  O MAL QUE O 
CALOR EM EXCESSO FAZ AOS ANIMAIS

O estresse térmico ocorre quando o calor 
produzido pela vaca e aquele absorvido do 
ambiente são maiores que a capacidade do 
animal de perder calor. O bovino perde calor 
pela superfície da pele e pelo trato respirató-
rio. Quando fica estressado por causa disso, 
o animal sofre alterações fisiológicas para di-
minuir o calor: fica ofegante e aumenta a fre-
quência respiratória, a temperatura corporal, 
a ingestão de água, a salivação e a quantidade 
de suor.

A inserção das árvores no sistema de 
produção é um dos recursos que podem ser 
utilizados pelos produtores para diminuir as 
causas desse estresse térmico, já que além de 
bloquear a radiação solar, as árvores reduzem 
a temperatura e aumentam a umidade do ar.

QUATRO VEZES MAIS EMBRIÕES

Resultados são excelentes e mostram a importância do sombreamento

do, pois além de aumentar a produtividade de 
leite e a quantidade de embriões produzidos, 
também melhora a qualidade do produto e do 
pasto, o valor nutritivo da forragem e os pa-
râmetros fisiológicos e comportamentais das 
vacas”, afirma a pesquisadora Isabel Ferreira, 
líder do projeto.

MAIS LEITE DE
MELHOR QUALIDADE

Os estudos foram conduzidos no Centro 
de Tecnologia de Raças Zebuínas Leiteiras 
(CTZL), localizado na região administrativa 
do Recanto das Emas (DF) e ligado à Embrapa 
Cerrados. Durante os 33 meses de experimen-
to, os especialistas mediram o desempenho 
produtivo e reprodutivo de vacas Gir Leiteiro 
a pasto com a presença e ausência de sombra.

Eles observaram que em dias quentes os 
animais têm estresse por calor, o que com-
promete a produção e a composição do leite, 
a reprodução, a temperatura superficial e o 
comportamento ingestivo (ingestão, rumina-
ção e repouso). A pesquisa identificou que o 
ambiente sombreado reduziu a temperatura 
da superfície corporal das vacas em diferentes 
pontos em até 3%.

VACAS À SOMBRA: MAIS LEITE E 
EMBRIÕES - ILPF

Além de aumentarem a produção de lei-
te, as vacas Gir Leiteiro que tiveram acesso 
às áreas com sombra de árvores de eucalipto 
proporcionada pelo sistema Integração La-

Esse ambiente específico proporcionado 
pela sombra e a consequente diminuição da 
temperatura corporal dos animais impactou 
também na melhoria dos índices de repro-
dução dessas vacas em relação aos animais 
que estavam expostos ao sol. “Os animais que 
ficaram à sombra também produziram 16% 
mais folículos na superfície dos seus ovários, 
e 75% a mais de ovócitos totais foram recu-
perados pela aspiração folicular. O número 
de ovócitos viáveis aumentou em 81%, e o de 
embriões em quatro vezes. Consideramos uma 
diferença bastante importante”, afirma o pes-
quisador Carlos Frederico Martins.

Outro fator relevante identificado pelos 
especialistas foi que, com a sombra, o tem-
po de ruminação dos animais aumentou em 
32%. Segundo Isabel Ferreira, essa elevação 
é desejável, pois quanto mais tempo o animal 
fica ruminando, mais ele divide as partículas 
de forragem e as deixam expostas para a fer-
mentação animal. “Além disso, produzir mais 
saliva tem um efeito tampão no rúmen, o que 
favorece a digestão das fibras e disponibiliza 
mais nutrientes aos animais”, explica.

ÁRVORES TAMBÉM BENEFICIAM A 
PASTAGEM

Os pesquisadores identificaram, ainda, 
que a qualidade da forragem também é im-
pactada pela presença das árvores no pasto. 
A proteína bruta do capim no pasto com ár-

vores foi 30% superior quando comparada à 
do capim do pasto solteiro, e a digestibilidade 
in vitro do capim sombreado foi 6% superior. 
Isso se deve principalmente, segundo os es-
pecialistas, à intensificação da degradação da 
matéria orgânica e da reciclagem de nitrogê-
nio no solo sob influência do sombreamento e 
ao prolongamento do período juvenil da planta 
forrageira, o que permite maior tempo para a 
manutenção de níveis metabólicos mais ele-
vados e, consequentemente, dos nutrientes 
disponíveis aos animais pelo pastejo.

 INTEGRAÇÃO COMO ALTERNATIVA 
SUSTENTÁVEL DE PRODUÇÃO

Há alguns anos, a ideia de plantar árvo-

res em áreas de pastagem poderia ser con-
siderada fora de propósito. Atualmente, essa 
integração se mostra cada vez mais uma al-
ternativa sustentável de produção agrícola. A 
adoção da tecnologia Integração Lavoura-Pe-
cuária-Floresta, em seus diferentes arranjos, 
cresce no Brasil cerca de 10% ao ano. Um dos 
benefícios do componente florestal no siste-
ma ILPF, além da utilização da madeira para 
diversos fins, é oferecer conforto térmico aos 
animais devido à sombra proporcionada pelas 
árvores. De acordo com estudos conduzidos 
pela Embrapa, essa arborização produz diver-
sos impactos positivos na produtividade dos 
animais.

BAIXO CARBONO
O produtor rural que tiver interesse pode 

obter financiamentos conhecimento como 
de “baixo carbono”. O ABC permite a você, 
produtor rural, financiar projetos de inves-
timento destinados às práticas que contri-
buam para a redução da emissão dos gases 
de efeito estufa oriundos das atividades 
agropecuárias. Com a adoção de técnicas e 
sistemas de produção mais sustentáveis, é 
possível aumentar a produtividade, reduzir 
o desmatamento, conciliar a conservação de 
solo e de água, adequar as propriedades ru-
rais à legislação ambiental,ampliar a área de 
florestas cultivadas e estimular a recupera-
ção de áreas degradadas.

“Os animais que 
ficaram à sombra 
também produziram 
16% mais folículos na 
superfície dos seus 
ovários e 75% a mais 
de ovócitos totais 
foram recuperados pela 
aspiração folicular.”
Isabel Ferreira, pesquisadora
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Recursos vêm sendo aportados 
desde 1997, com objetivo de 
ajudar a preparar o Paraná para 
o obtenção do status de área livre 
de febre aftosa sem vacinação

No dia 11 de fevereiro, o Paraná deu mais 
um passo importante em direção à obtenção 
de reconhecimento internacional como área 
livre de febre aftosa sem vacinação. Na oca-
sião, o Paraná inaugurou o Posto de Fiscali-

PARANÁ

FAEP investiu US$ 10,2 
mi em reforço sanitário

zação de Trânsito Agropecuário (PFTA), em 
Campina Grande do Sul, cumprindo a última 
exigência do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa). A construção do 
posto e as obras estruturais custaram R$ 1,3 
milhões, pagos com recursos privados, ad-
ministrados pelo Fundo de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná (Fundepec-PR). Mas 
a participação da iniciativa privada na conso-
lidação do sistema sanitário paranaense vai 
bem além.

De 1997 a 2019, o Sistema FAEP inves-
tiu US$ 10,2 milhões em diversas ações de 

sanidade animal, fomentando a participação 
em reuniões e congressos de órgãos interna-
cionais, como a Organização Internacional de 
Saúde Animal (OIE) e da Comissão Sul-Ame-
ricana para a Luta Contra a Febre Aftosa, e 
estimulando a criação de políticas públicas.

“Quero dizer que estamos felizes. Mas 
vamos estar ainda mais felizes em maio de 
2021, porque tenho convicção de que vamos 
obter o reconhecimento internacional como 
área livre de febre aftosa sem vacinação”, 
disse o presidente do Sistema FAEP/SENAR-
-PR, Ágide Meneguette. “Estamos escrevendo 

Faep fez e faz pelo agro paranaense

uma nova história para a pecuária do Paraná”, 
acrescentou.

O presidente da FAEP e do Fundepec-PR, 
Ágide Meneguette, assina o termo em que re-
passa o posto de fiscalização à Adapar

CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS
Localizada ao km 11,5 da BR-116, o novo 

PFTA se soma a outros 32 que compõem a 
rede gerenciada pela Agência de Defesa Agro-
pecuária do Paraná (Adapar) que fiscaliza to-
dos os caminhões que transportam animais e 
produtos agropecuários que queiram entrar ou 
cruzar o Estado. A unidade recém-inaugurada 
vai se manter em funcionamento 24 horas por 
dia, com oito assistentes de fiscalização se 
revezando em regime de escala.

“Para nós, este é um momento de come-
moração. Estamos cumprindo um dos últimos 
requisitos do Mapa para conquistarmos o novo 
status. Fechamos as nossas fronteiras, com 
os 33 postos, principalmente os 23, do ‘arco 
norte’. Sem a participação de vocês [iniciativa 
privada], nada disso seria possível”, disse o 
diretor-presidente da Adapar, Otamir Cé-
sar Martins, durante a inauguração do novo 
PFTA.

Além de ter finalizado as barreiras de fis-
calização sanitárias, o Paraná deu um outro 
passo decisivo para cumprir a última exigên-
cia do Mapa. Em 7 de fevereiro, o governo do 
Paraná lançou o edital do concurso público 
por meio do qual irá contratar 30 fiscais [mé-
dicos veterinários] e 50 assistentes [técnicos 
agrícolas ou agropecuários] de defesa agro-
pecuária para o quadro da Adapar”, destacou 
Meneguette. A prova será aplicada em 10 de 
maio, nas cidades de Curitiba, Londrina e 
Cascavel.

A vacinação contra a febre aftosa no Pa-
raná foi suspensa pelo Mapa em outubro de 
2019. A campanha de imunização, na prática, 
foi substituída pela atualização do rebanho 
junto à Adapar – em que, duas vezes por ano, 
os criadores de quaisquer animais para fins 
comerciais devem preencher o cadastro ofi-

cial. Paralelamente, desde 6 de janeiro deste 
ano, o Paraná fechou suas fronteiras sanitá-
rias. Isso significa que, conforme determi-
nação do Mapa, o Estado passou a proibir a 
entrada de bovinos e bufalinos voltados à cria, 
recria e engorda que provenham de unidades 
da federação que imunizam seu rebanho con-
tra a febre aftosa. Esses animais só podem dar 
entrada no Estado se estiverem sendo trans-
portados como carga lacrada, a ser encami-
nhada para abate imediato ou para cruzarem 
o território paranaense, em direção a outras 
unidades da federação.

“Este marco é uma sequência que nos 
traz segurança alimentar, sustentabilidade, 
mas que dobra a nossa responsabilidade de 
vigilância. Precisamos estar mais vigilantes”, 
disse o diretor-executivo do Fundepec-PR, 
Ronei Volpi, que há décadas acompanha as 
políticas de defesa agropecuária do Paraná.

NOVOS MERCADOS

“Tudo isso é um esforço 
de longo prazo, em que 
estamos construindo o 
avanço do Paraná. Tudo 
isso, para evoluirmos e 
mostrarmos ao mundo 
uma ‘cara limpa’. 
Temos outros passos 
importantes neste 
ano, com o inquérito 
sorológico, que vai 
chancelar que o nosso 
Estado continua livre da 
doença”
Norberto Ortigara, secretário de Estado da 
Agricultura

Os leigos podem perguntar: por que o 
novo status sanitário é tão importante? Com 
o reconhecimento como área livre de febre 
aftosa sem vacinação, o Paraná passa a ter 
um atestado internacional de credibilidade sa-
nitária, de acordo com parâmetros mundiais. 
Com essa chancela, o Estado pode acessar 
mercados mais exigentes e que pagam mais 
pelos produtos, como a União Europeia. Essa 
abertura de mercado não se restringe à bovi-
nocultura, mas também a outras cadeias em 
que o Paraná já se destaca internacionalmen-
te, como a avicultura e a suinocultura.

“Muitos produtores, cooperativas e em-
presários não têm ideia do impacto que [o 
novo status] vai trazer. Quem acompanhou o 
Fórum Econômico de Davos, viu: a palavra de 
ordem é sustentabilidade. Quem não tiver sa-
nidade, quem não tiver sustentabilidade, vai 
ter dificuldade. Nós não teremos dificuldades, 
porque estamos seguros”, disse Meneguette. 
“Vão ser tantas oportunidades que vão faltar 
produtos para gente exportar”, acrescentou.

“As oportunidades estão crescendo. A 
China está importando um Brasil por ano 
em suínos. Tudo é oportunidade para a gen-
te. Temos condições de disputar o mercado 
internacional, com qualidade, credibilidade e 
preços competitivos”, avaliou Ortigara.

O presidente do Sistema Ocepar, José 
Roberto Ricken, apontou que as cooperati-
vas do Paraná já estão se preparando para 
aproveitar as oportunidades que devem ser 
criadas em razão do reconhecimento inter-
nacional. Segundo ele, só neste ano, as coo-
perativas devem investir, juntas, um total de 
R$ 3,8 bilhões, já se adaptando às exigências 
do mercado mundial. “Se não tivéssemos nos 
unido, não estaríamos, agora, prontos para 
esta nova realidade. E o mercado internacio-
nal já percebeu isso”, avaliou Ricken. “As co-
operativas estão se preparando com investi-
mentos. Temos que agregar valor, conquistar 
novos mercado e manter os mercados atuais”, 
destacou.
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Novos associados
Conheça os novos produtores rurais que passaram a integrar o nosso quadro de associados

CRISTIANE NENEVE - SÃO JOÃO DO OESTE - 
SOJA, MILHO E TRIGO

EUNISSE INES CAPPELETO - COLONIA 
MELISSA - SOJA E MILHO

IVONETE TEREZINHA ORTOLAN 
- SANTA TEREZA DO OESTE - 
MILHO, SOJA E GADO DE CORTE

DAHIANE DANIEL DE MELLO VIGANÓ - TRÊS 
BARRAS DO PARANÁ - SOJA, MILHO E 
PECUÁRIA DE CORTE

FERNANDO CARLOS BONATO - 
LINHA ZANOTTO PINHALZINHO 
- GADO DE CORTE

JANE GIULIANI - NOVA UNIÃO CÉU 
AZUL - MILHO E SOJA

DIRCEU DIONISIO SENN - BRAGANEY - 
PECUÁRIA DE CORTE

FRANCIELLE ZUK ZANINI - RIO DO 
SALTO - MILHO E FRUTICULTURA

LEONIR MARIA CAPELETO - 
COLONIA MELISSA - SOJA E MILHO

PLANO SAFRA

Paraná quer R$ 251,4 
bi para Plano Safra
A partir de um fórum realizado 
em Cascavel, entidades 
paranaenses elaboraram proposta 
conjunta para o Plano Safra 
2020/2021 

Volume de recursos, taxas de juros, se-
guro rural e Proagro e investimentos. Esses 
são os principais itens que vão embasar as 
propostas do setor produtivo paranaense que 
foram encaminhadas ao Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
para o plano safra 2020/2021. O início das 
discussões sobre o assunto ocorreu no dia 20 
de fevereiro, durante a realização de um fó-
rum, em Cascavel, com a presença do diretor 
do Mapa, Wilson Vaz. As entidades pedem R$ 
251,4 bilhões. 

Os debates sobre as sugestões ao plano 
safra 2020/21 ocorreram com a presença de 
30 participantes, entre os quais profissionais 
de cooperativas, sindicatos rurais e Secreta-
ria de Estado da Agricultura e Abastecimento 
(Seab). O diretor da Ocepar e presidente da 
Cooperativa Coopavel, Dilvo Grolli, abriu o 
evento, que contou ainda com a presença do 
superintendente da Ocepar, Robson Mafio-
letti, do coordenador do Departamento Téc-
nico da Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná (Faep), Jefrey Albers, e do diretor 
do Departamento de Economia Rural da Seab, 
Salatiel Turra.

O diretor do Mapa discorreu sobre o 
desempenho do atual plano safra e os cená-
rios para o estabelecimento das políticas do 
governo federal para o próximo ciclo. Já os 
representantes das entidades do setor produ-
tivo apresentaram algumas das demandas já 
levantadas junto aos seus públicos. O Minis-
tério da Agricultura montou um cronograma 
e espera receber as sugestões de todo o país 
para o plano safra 2020/21 até o dia 28 de fe-
vereiro. Um documento conjunto, elaborado 
pela Seab, Sistema Ocepar e Faep, foi enca-
minhado ao Mapa no dia 27 de fevereiro, com 
as propostas consolidadas dos paranaenses.

DETALHES
O documento intitulado “Propostas para 

o Plano Safra 2020/21” reivindica R$ 251,4 

bilhões para o próximo ciclo, divididos entre 
programas de custeio, de apoio à comerciali-
zação e de investimentos. Além disso, a pro-
posta também contempla o pedido de R$ 1,5 
bilhão ao Programa de Subvenção ao Prêmio 
de Seguro Rural.  Para programas de custeio, 
a FAEP e as entidades paranaenses reivindi-
cam R$ 170 bilhões. Um dos destaques nessas 
linhas é o Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar (Pronaf), para 
o qual o documento solicita a ampliação de re-
cursos, de R$ 18,3 bilhões no ciclo atual, para 
R$ 22 bilhões na safra 2020/21. Do mesmo 
modo, as instituições também apontam a ne-
cessidade de mais recursos para o Programa 
Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp), na casa dos R$ 25 bilhões.

As propostas também defendem a des-
tinação de R$ 16 bilhões para programas de 
apoio à comercialização. Albers enfatiza que 
a armazenagem é um gargalo permanente da 
agricultura brasileira e que linhas de apoio à 
comercialização dão ao produtor condições de 
vender seus produtos em um bom momento 
de mercado. “Os produtores, muitas vezes, 
precisam de linhas de financiamento para fa-
zer uso de complexos de armazenagem e que 
dão a oportunidade de comercializar quando o 
preço for melhor e os preços forem mais atra-
tivos”, aponta Albers.

Entre os programas de investimento, 
Albers destaca iniciativas que, ao longo das 

últimas safras, vêm sendo importantes para 
o setor agropecuário, com demanda de re-
curso – como o Programa de Modernização 
da Agricultura e Conservação de Recursos 
Naturais (Moderagro), Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica na Produção Agrope-
cuária (Inovagro) e Programa para Construção 
e Ampliação de Armazéns (PCA).

“Na safra que ainda está vigente 
[2019/20], houve escassez de recursos e ne-
cessidade de remanejamento e novos aportes 
nessas linhas. Para a próxima safra [20/2021], 
já estamos pedindo um maior aporte nesses 
programas, com juros condizentes, pré-fixa-
dos, para que o produtor não fique sem esses 
recursos”, reforça Albers.

SEGURO RURAL
Além dessas propostas, as entidades pa-

ranaenses também enfatizaram a importância 
da gestão do risco rural. Por isso, o documen-
to defendeu a liberação de R$ 1,5 bilhão no 
Programa de Subvenção ao Prêmio de Seguro 
Rural, com um cronograma de liberação opor-
tuna de recursos, considerando o calendário 
agrícola. “Na safra atual, tivemos R$ 1 bilhão. 
Agora, vemos a necessidade de ampliar esse 
recurso. A gestão de risco é um aspecto que 
vem modernizando o crédito rural, no sentido 
de que, havendo garantia à atividade, diminui 
o risco. A ampliação dessa política traz mais 
eficácia ao campo”, observa o coordenador do 
DTE da FAEP.

Paraná unido em busca de mais recursos
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FARMÁCIA FARMAÚTIL
10% de desconto.

Tele Entregas: (45) 3223-1679

FARMACIAS ESTRELA
10% de desconto.

Tele Entrega Fone 3223- 0329

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.

R. Carlos de Carvalho, 4016
Fone (45) 3039-1900

ÓTICAS CAROL
Desconto de 25% a vista.

Rua Paraná, 2941
Telefone 3039-4222

ÓTICA OCULAR
30% de desconto - Avenida Paraná 2999 

Fone (45) 3038-7897 / 99983-7896

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

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

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

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

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

Fone 3038 – 7971

H-VISÃO OFTALMOLOGIA 
ESPECIALIZADA

Rua Carlos de Carvalho, 3197 - Fone 
3037 – 5050

UNIMED ODONTO
PLANO DENTARIO

Sindicato Rural Patronal
Fone 3225–3437

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA
Rua Recife, 1132 - Cascavel/PR

Fone 3096-3241

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

Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

Convênios
CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO

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

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO

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

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

 
ODONTOFAG

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

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

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

AGRO

ENGECTARE
Pojetos e consultoria rural

Fone: (45) 3220-7448 - 

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão

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

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

2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS
5% de desconto

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

AGRIBOI - PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS

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

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

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO 
AGRÍCOLA

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

SAÚDE

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

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

2633.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ORTOFFÍSIO

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

R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-
2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)

R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

REDECLIN
Medicina e Segurança do Trabalho - Av. 

Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421

Fone (45) 3037-7840

CLÍNICA ODONTO TOPI
10% de desconto.

R. Carlos Gomes, 4016
Fone (45) 3039-3032

CLÍNICA DE OLHOS
ROMEU TOLENTINO

R. Rio de Janeiro, 1235
Fone (45) 3219-4646

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

ANUNCIE NA REVISTA SINDIRURAL 

(45) 99972-6113

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

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

- Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR
20% de desconto  - Rua Leão 

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

SERVIÇOS

EVOLUZE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE PESSOAS

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

9993-4414.

FOTOCLIQUE FILMAGENS E 
FOTOGRAFIAS
30% de desconto

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

AGROSOLDAS
20% de desconto

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

9915-3275

GALERIA DAS FLORES
FLORICULTURA E DECORAÇÕES

2% de desconto - Fone (45) 3097-6417

3º TABELIONATO DE NOTAS
15% de desconto

Rua Souza Naves, 4129 - Fone (45) 
3035-5782

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES
30% de desconto

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Fone (45) 9968-8865

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

B&M CONSULTORIA
20% de desconto - Rua Presidente 

Kennedy, 839 - Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS
5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 

744 - Fone (45) 3226-6126

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

MECÂNICA UNIÃO
10% de desconto - Rua Paraná, 3894

Fone (45) 3223-2096

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Marechal Cândido Rondon/PR

Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA
FOTOVOLTAICA

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

RESTAURANTE

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

Fone (45) 3035-5502

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS
10% de desconto

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

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

Fone (45) 3220-4400 

LIVRARIA E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO
10% de desconto

Av. Brasil, 5553 - Fone (45) 3037-5502

SUPRIVEL PAPELARIA
10% de desconto

R. 7 de Setembro, 3266 - Televendas 
3224-2004

ENSINO & EDUCAÇÃO

UNIVEL
10% de desconto na mensalidade + 

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

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

-  admin@univel.br

UNICESUMAR
20% de desconto

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

UNOPAR
10% a 30% de desconto - Av Rocha 

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

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

MINDS ENGLISH SCHOOL
20% ou 30% de desconto

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

ESCOLAS FISK CASCAVEL
5% e 15% de desconto

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

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

3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA
25% de desconto

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

KNN IDIOMAS
40% de desconto na mensalidade - R. 

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

ANUNCIE NA REVISTA SINDIRURAL
(45) 99972-6113
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26/04/1950 NERI HOFFMANN
26/04/1959 RENILDA SOARES FERNANDES
29/04/1967 SERGIO NENEVE
30/04/1955 CLAUDIR FAE
23/04/1968 MARIA IVANIR BIAVA

MAIO

01/05/1972 OSORIO DE SOUZA GONÇALVES
01/05/1937 ISAIAS LUIZ ORSATTO
01/05/1943 OLIVO GAIATO
02/05/1942 MARIA IRACI PEREIRA
03/05/1952 TEUNIS GROENWOLD
03/05/1958 PLINIO LUIZ GIACOMINI
03/05/1949 RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
04/05/1958 PAULO CESAR KINDRAT
04/05/1944 DARCI FRACARO
06/05/1950 ULISSES PASQUAL
06/05/1939 NELGA ECKERT SIPP
07/05/1961 CESAR LUIZ MARCON
07/05/1940 IDE MACANHAO ZAMPIERI
07/05/1993 ADRIANE HOFFMANN PICCOLOTTO
09/05/1956 JACIR CAVALHEIRO
09/05/1951 GENOR FRARE
09/05/1944 LEOCLIDES ANTONIO MILANI
10/05/1964 MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR
10/05/1963 PEDRO PEREIRA DO AMARAL
11/05/1940 MARIA SEVERINA COMIN
11/05/1949 MARIA DA APARECIDA BACCIN
11/05/1956 JUSTINA INES RANZOLIN PENSO
11/05/1986 DAHIANE DANIEL DE MELLO VIGANO
12/05/1962 DIONICE T. BRESSAN FORNARI
12/05/1975 CARLOS ALBERTO BUGNO
12/05/1963 MARIZETE RECK
13/05/1965 ALTEVIR LONGO
13/05/1981 EDVANDRO FELIPE KOMMER
13/05/1994 EVANDRO DE CRISTO DE SOUZA
14/05/1926 OLINDA CORTESE FAVRETTO
15/05/1954 JOSE VALDIR BUOSI
15/05/1986 LEANDRO SCAPPA
17/05/1940 DORACI LUIZ SCHINATTO
19/05/1970 NILSON KIYOSHI OKABE
19/05/1966 MARLENE S. D´AVILLA DURANTE
20/05/1965 CLAUDIONOR F. ANDREOLLA
20/05/1967 CLEIDE CORREA XAVIER DA SILVA
21/05/1952 AMAURILIO PACHECO PIRES
22/05/1971 ELIANA MARIA LOPES
23/05/1951 NELSO DALMINA
23/05/1947 NELI BELOTO
25/05/1953 LUIZ ALBERTO RIGHETTI
25/05/1974 CLAUDINEIA MARTINS
25/05/1941 ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIM
25/05/1953 JOAO ROBERTO GASPARELO
26/05/1954 PAULO CESAR SOARES
27/05/1953 ALCENO AHLMANN
27/05/1969 MARCOS ANTONIO OLDONI
27/05/1960 ALCIMAR FORNARI
27/05/1962 LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA
27/05/1971 ANDERSON BELOTO
28/05/2004 MELHORAMENTO AGROPASTORIL LTDA
28/05/1952 ANIZITA ZANELLA
29/05/1948 HELENA KOBELNIK SHOPEK
30/05/1948 LUTCIA ALBINO ROTTA
31/05/1971 LUIZ HIROMI KIMURA
31/05/1984 IZABEL SCAPPA

30/03/1943 ADOLFO SILVERIO IURCZACK
30/03/1980 CRISTIANY FATIMA VIGANO
30/03/1987 FRANCIELE MUFFATO ZANCANARO
31/03/1938 MARIA NILCE SARTORI SCAPINELLO

ABRIL

01/04/1971 CINTIA MARIA ZANDAVALLI
01/04/1964 LUIZ CARLOS ZITTERELL
01/04/1935 ANGELO PERUZZO
02/04/1962 TEREZINHA G. DE OLIVEIRA MACIEL
02/04/1940 ROSA SACK OREJUELA
02/04/1983 JEFERSON ALCEDIR BONATTO
03/04/1938 LIVINO BEIJAMIN STURMER
05/04/1962 JURACI DE MICHELLI
05/04/1953 EDI MARIA RAUPP
06/04/1972 PAULO ANTONIO PATZOLD
06/04/1962 IVO MECABO
07/04/1967 AMAURI DAMBROS
08/04/1950 JOSE LANGER
08/04/1957 ENIO FACHI
09/04/1945 EDNA FAGUNDES RAMOS
09/04/1996 BIANCA LARISSA ASCOLI MIKSZA
10/04/1974 JAIME RICARDO RAUPP
11/04/1971 NEIVA ROTTA GUILHERME
11/04/1973 CEZAR PENSO
12/04/1933 MARINA PIOVESAN
13/04/1949 HAROLDO STOCKER
13/04/1948 LOTARIO KUNTZER
14/04/1930 MIGUEL GARCIA SEGURA
14/04/1952 OSVALDO DINALO
14/04/1954 CLEOMAR MARIA S. CARRIJO
14/04/1977 AURIA APARECIDA MASCARELO
14/04/1979 ELLEN JACQUELINE BIAGI
14/04/1965 PAULO CESAR BARZOTTO
15/04/1934 ALTIVIR BRAGANHOLO
15/04/1939 PASQUALINA MARIA CANTELLI
16/04/1967 ELCI BERNADETE ECKEL FABRIS
16/04/1969 LAURI INACIO HOFF
16/04/1970 GIANE FATIMA DRANKA MORI
17/04/1962 CLAUDIMIR VEZZARO
17/04/1933 DANILO DOMINGOS SCANAGATTA
18/04/1952 MILTON COLOMBO
18/04/1939 DANILO ZENATTI
18/04/1948 GERALDO APARECIDO MENDES
18/04/1964 TANIA VIVIANE HORST STURMER
18/04/1966 JOSE ROBERTO DE SOUZA
19/04/1980 DOUGLAS CHAIA MANTOVI
19/04/1968 GILBERTO CARMO PATZOLD
19/04/1938 NILCEIA RAMALHO DE OLIVEIRA
19/04/1973 VERGINIA BERNARDO J. PATERNO
20/04/1986 HIURE GUSTAVO WEIDMANN
21/04/1936 NOEMI CHERLOWSKI
21/04/1957 LEONIR MARIA CAPELETO
22/04/1940 VILSON ALBIERO
23/04/1961 ZEFERINO DOMINGOS BILIBIO
23/04/1973 MARCELO DE PAULA XAVIER
23/04/1943 NALDINA VACARO SACHET
23/04/1974 ARI VESARO
24/04/1974 JOSE ACIR SEIMETZ
25/04/1953 DARCY ANTONIO LIBERALI
25/04/1953 JACIR HERMINIO MILANI
25/04/1963 LAURIE CAMPAGNOLO
26/04/1953 AFONSO ANTONIO BELLAVER

Parabéns!
MARÇO

01/03/1968 NIVALDO LAZARIN
01/03/1984 SANDRA GASPARELO
01/03/1986 GUILHERME SOARES FERNANDES
02/03/1949 ADILAR LUIZ ROSSO
04/03/1946 CAZIMIRO HELENO BEBBER
04/03/2000 ARTHUR LEONCIO FUHR BONAMIGO
05/03/1948 ARTUR PAVESI SOBRINHO
05/03/1959 LOURDES T. WESCHENFELDER
06/03/1955 LUIZ FORNARI
06/03/1926 HERTHA KUNTZER
07/03/1950 NILVA WEIDMANN
08/03/1948 MARIA CIRLEI SONDA
09/03/1957 JOSE FRANCISCO SZTOLTZ
09/03/1970 DELACIR ZANATTA
09/03/1987 RICARDO ZANOTTO
10/03/1923 ARMELINDA ZANATTA DALMINA
10/03/1969 JOAO BATISTA CUNHA JUNIOR
10/03/1959 MARIA TERESINHA BATISTA FLOR
11/03/1983 MAYCON ANDERSON S ZANDAVALLI
11/03/1962 JOSETE MARIA FINATTO ANDRADE
11/03/1969 FLAVIO ROBERTO KUSSMIRSKI
12/03/1976 ROGERIO MOACIR KALINKE
12/03/1962 JOAO VANDERLEY DE BIASIO
13/03/1962 MARLENE LIBERALI PIETSCH
13/03/1962 DARLENE FAE OLDONI
14/03/1940 ARCHILE MARTINI
15/03/1947 ANTONIO ONELIO RUBERT
15/03/1963 VALMIR ANTONIO OLDONI
16/03/1938 OLIVIO BARZOTTO
16/03/1956 CLAUDIO FAVRETO
16/03/1974 ADEMAR CEZAR FEIL
16/03/1984 FABIO DE MACEDO
17/03/1945 ANTONIO ZANCANARO
17/03/1960 GERSON LUIZ FORMIGHIERI
17/03/1944 MARILENA DALLAGNOL CARPENEDO
18/03/1988 LETICIA Z.GIACOMINI DE CARVALHO
19/03/1936 EDILA LUERSEN LEMKE
19/03/1956 MARIA LUCIA MALGARIZE
20/03/1960 AIRTON JOSE GAFFURI
20/03/1935 ROMILDA TOZO BILIBIO
20/03/1948 MARIA LEONOR PINTO
21/03/1943 DEONILDO FRIZON
21/03/1963 LUIZ SELMIRO HORN
22/03/1934 MASAYOSHI SUGIURA
22/03/1938 ARISTIDES DE OLIVEIRA COELHO
22/03/1934 ALBINO VENTURIN
22/03/1955 BENNO WUTZKE
23/03/1958 LIZETE MARIA GONÇALVES
24/03/1977 MARCELO HONJO
25/03/1993 LUIS CARLOS LIBERALI
25/03/1942 NELSI THEREZINHA S. MATTJIE
25/03/1986 CESAR PEREIRA GOMES
25/03/1964 MARIA INEZ CARNAVAL SCAPPA
26/03/1967 PAULO HENRIQUE FRANK
26/03/1954 IVO GELAIN
26/03/1961 ADALBERTO CESAR GOBBI
26/03/1977 VALDEMIR GELINSKI
27/03/1953 LUIZ MARIO NORO
27/03/1933 ANA PITOL DE BIASIO
27/03/1933 THEREZINHA GELATTI ZANCHET
27/03/1965 JANE TERESINHA GIULIANI
29/03/1951 VALDOMIRO REBELLATO

Feliz aniversário a
nossos associados!

PROTEÇÃO INCONDICIONAL.
DEFENSOR 2500. 

S E M P R E  C O M  V O C Êwww.newholland.com.br

• Capacidade de 2.500 litros, centralizado, 
para melhor distribuição de peso.

TANQUE DE PRODUTO

•  Maior potência e economia.

NOVO MOTOR 
ELETRÔNICO FPT, 
6 CILINDROS, 175 CV.

•  5 ou 9 seções com  
corte automático.

•  Controle de altura.

BARRA DE 
27 M.

AJUSTE ELETRO-HIDRÁULICO 
DA BITOLA (2,50 M – 3,05 M).
• Adaptável a diferentes  

espaçamentos de culturas .

• Melhor proteção do 
equipamento.

• Ideal para culturas de 
grande porte.

PEITO DE AÇO.

• Otimização do uso  
de combustível e  
da potência.

MODO ECOCRUISE.

• Segurança e conforto  
durante as operações.

CABINE PRESSURIZADA 
COM FILTRO DE 
CARVÃO ATIVADO.

Todo mundo precisa de alguém para proteger. Por isso, a New Holland está sempre com você defendendo 
a sua lavoura. O novo Defensor 2500 foi especialmente pensado para entregar qualidade de pulverização 
em qualquer situação. A New Holland cuida da sua proteção e você desenvolve o seu negócio com a 
segurança e a produtividade que precisa.

• Desempenho superior  
para milho e cana.

VÃO LIVRE DE 1,65 M.

METROPOLITANA
TRATORES

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

www.metropolitanatratores.com.br

CONFIRA AS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O
MÊS DE MAIO QUE REESERVAMOS PARA VOCÊ!
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