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A FORÇA DA

SOJA
Com a cotação da saca atingindo máximas históricas,

a oleaginosa se torna mais uma vez a principal escolha
dos produtores rurais para o plantio de verão.

Confira as novas tecnologias para a cultura.
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Confira as excelentes oportunidades em imóveis que separamos para você!

Apartamento Ed. Azurro
Área privativa 160m²; Área total 270m² - 2 vagas de 
garagem ind.; Suite com sacada, 2 dormitórios c/ sacada, 
lavabo, sala de TV , sala de estar com sacada, Sala de 
Jantar integrada com Cozinha Gourmet e Churrasqueira, 
Área de Serviço, Dependência de Empregada, Banheiro de 
Serviço; Ampla área de lazer com Salão de Festas(não 
mobiliado), Salão com Churrasqueira, Academia, Quadra 
Poliesportiva, Parquinho, Piscina. Depósitos de uso comum, 
O prédio possui dois apartamentos por andar, elevador 
social e elevador de serviço.

R$ 750.000,00

R$ 1.200.000

Triplex condominio fechado 
Pioneiros Catarinenses
O condomínio possui uma ampla área de lazer composto 
por salão de festas mobiliado, espaço para academia e sala 
de jogos, piscinas adulto e infantil com aquecimento solar, 
quadra de esportes, futebol,basquete e playground. Sistema 
de monitoramento por câmeras, cerca elétrica, vídeo 
porteiro e interfone interligados entre as unidades.

R$ 680.000,00

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

Apto. no Ed. Abraham Lincoln
Área Social e Lazer: Piscina adulta e infantil, espaço para 
academia, sala de jogos, brinquedoteca, playground, 
espaço para sauna, espaço mulher, quiosques com 
churrasqueira e forno para pizza, salão de festas com 
espaço gourmet e quadra (Green) mini golf, sala de 
cinema, discoteca, lavanderia no edifício. Andar alto,140 m² 
útil, com 1 suite master + 2 suíte, sala com 02 ambientes, 
cozinha, lavabo, bwc, área de serviço, ampla sacada com 
churrasqueira, 02 vagas de garagem, depósito, 02 
elevadores área social e 01 elevador para área de serviço. 

R$ 850.000,00
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julianalombardicorretora@gmail.com

(45)  99987-0543 
CORRETORA DE IMÓVEIS

     JULIANA

LOMBARDI

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

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.

Veja mais imóveis 
no nosso site!

www.julianalombardicorretora.com.br

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$ 450.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE!  Investimento área de 15 alqueires, 
planta 10,5 á 27 km do centro de Cascavel! Ótima estrada; 
Fácil acesso a rede de energia; Excelente de topografia; 
Documentação em dia, só transferir para nome do comprador.

ÁREA RURAL

1.500 sc soja
POR ALQUEIRE

Chacara 2 hectares, a 26 km de Cascavel, área em pasto, 
rede de energia., estrada boa.

ÁREA RURAL

R$ 170.000,00

Chácara 2 hectares. A 28 km de Cascavel.  Rede de energia. 
Toda cercada. Área em pasto.

ÁREA RURAL

R$ 250.000,00

Área de 30 alqueires, planta 26 á 22 km do centro de 
Cascavel! Ótima estrada; Fácil acesso a rede de energia; 
Excelente de topografia; Documentação em dia, só transferir 
para nome do comprador; Entrada de 30% + 4 (quatro) 
pagamentos a.a

ÁREA RURAL

Entrada 30% +
4 pagtos a.a.

Chácara de 1 alqueire sendo (24.200M²). Sai escritura 
individual contendo - Rede de energia próxima, Área bem 
localizada, Ótimo acesso, Topografia ótima, Divisa com Rio,  
quase toda mecanizada sentido Rio da Paz.

ÁREA RURAL

R$ 250.000,00

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

R$ 600.000,00

ÁREA RURAL

200 sc soja/Alqueire

10 alqueires sendo 7 mecanizado - Contendo: Casa 140 
metros, mais uma casa com 100 metros. Terra com aptidão 
para:  Milho, (Produção 400 sacas média por alqueire), soja 
(170 sacas média por alqueire) Terra corrigida com cama de 
frango, composto, calcário e maravalha. Também conta com: 
Poço artesiano 216 metros, Vazão 12 mil litros hora. Caixa 
d'água 10 mil litros. Energia Bifásica. Sinal de celular. E Canzil 
para 68 vacas média leite 35 litros vaca, ordenha 12 vacas. 1 
barracão 12 x 50m, Silo de ração 7 x 22m, Barracão 10 x 15m, 
Barracão composto 24 x 19m, Galinheiro convencional
Chiqueiro convencional, Beira rio 250 metros; Estrada ótima.

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL

R$ 164.000,00

Linda chácara de 1,42 alqueires PR 180 Sentido a Rio Do 
Salto a 5,6 km do asfalto!!!  Bem localizada; Área 
Mecanizada; Rede de energia; 350 m  tem rede de água 
encanada; Rio passa no meio; estrada ótima; Documen-
tação em dia, só transferir para nome do comprador.
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Cidade pólo do agronegócio, Cascavel é o local
certo para investir no mercado imobiliário!

Área de 12 alqueires, plantando 10, rede de energia 
próxima, Ótimo Acesso, Bem localizada, Boa de Topografia, 
localizada a 25KM de Cascavel, Documentação em dia, só 
transferir para o nome do proprietário.

VENDA E PERMUTA DE ÁREAS RURAIS - Medição de áreas urbanas e rurais, Desmembramento e remembramento, 
retificação administrativa, regularização dos documentos junto ao cartório e INCRA, locações de obra em geral

R$ 1.000.000,00
A partir de
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Um cenário de
oportunidades

Além de todos os desafios e 
dificuldades inatas à produção 
agropecuária, surgiram diversas 
novas oportunidades depois da 
pandemia da Covid-19. O mundo 
mudou completamente com a doença, 
afetando desde pequenos hábitos 
diários a relações de trabalho, a 
métodos produtivos entre outros. No 
entanto, há diversas maneiras dos 
produtores rurais crescerem neste 
cenário.

Cito isso porque a crise pandêmica 
mostrou a fragilidade do mundo 
em relação à comida. A nossa 
importância, como fornecedores de 
alimento para todos os países, ganhou 
mais força. Apesar dos números da 
nossa economia estarem péssimos, 
o agro continuou, mais uma vez, 
crescendo. Isso mostra a incrível 
capacidade do nosso setor se adaptar, 
além da incrível dependência mundial 
ao que produzimos aqui, todos os dias. 

Portanto, é a hora de investir. O 
preço alto da soja estimulou novos 
investimentos dos produtores, que 
precisam começar a investir em 
tecnologia e agregação de valor 

dentro da propriedade. A sede dos 
compradores continua grande e só vai 
crescer. Por isso, nós temos que estar 
preparados para oferecer produtos de 
qualidade e, por que não, novos itens.

Somos ricos em recursos 
naturais, nossas terras são férteis 
e nossos produtores são excelentes 
profissionais. Essa união de fatores 
abre oportunidades, que precisam 
ser aproveitadas. Em vez de deixar 
o dinheiro no banco, os quais os 
rendimentos estão baixíssimos, 
invista dentro da propriedade. Produza 
mais e melhor, sempre respeitando as 
regras de sustentabilidade econômica, 
social e ambiental.

O mundo precisa de nós. O Oeste 
do Paraná é um exemplo para o Brasil 
de como a eficiência e o trabalho duro 
são recompensados pelo mercado 
nacional e internacional. O setor não 
parou de investir, como mostramos 
em algumas reportagens nessa 
edição, e os números continuam 
impressionantes (leia a matéria do 
VBP). Vamos continuar garantindo 
nosso lugar em todas as mesas desse 
mundão afora. 

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ROBERTO ORSO
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Michel Lopes, presidente da Acic, de-
talhou na entrevista as dificuldades e 
os desafios criadas pela pandemia do 
Covid-19, considerada por ele o maior 
batalha da história da entidade. No en-
tanto, ele também mostrou as soluções 
encontradas, como o Acic-Market.  
Pág. 6

Nesta edição

A FORÇA
DA SOJA

Com patamares de preços nunca antes 
vistos, a oleaginosa deve ser mais uma 
vez a principal escolha dos produtores 
rurais para o plantio de verão na região. 
Antes de iniciar a semeadura, a Sindirural 
conversou com especialistas em buscas de 
dicas aos produtores rurais, com o objeti-
vo de ter mais acertos agronômicos que se 
concretizem em  rentabilidade .  Pág. 18

Sindicato comemora 
obras no interior de 
Cascavel

Adequação do Trevo 
Cataratas é conquista 
histórica

Formigas
cortadeiras

Sindicato Rural de Cascavel comemora investi-
mentos em infraestrutura nos distritos do in-
terior do município e equipamentos. Pág. 12

Governo do Paraná anunciou obra num dos 
maiores gargalos rodoviários do Estado: o trevo 
Cataratas, que reúne as rodovias BR-369, BR-
277 e BR-467. Pág. 10

ENTREVISTA

nº 83 - Agosto/Setembro de 2020        www.sindiruralnews.com.br

Praga altamente perigosa 
para pastagens, hortaliças 

e árvores frutíferas  precisa 
ser combatida entre agosto 

e setembro para evitar 
multiplicação

de  ninhos
Pág. 26

Piscicultura em alta 
na região Oeste do 
Paraná

Cooperativa Copacol adquire frigorífico em To-
ledo e comprova mais uma vez o bom momento 
vivido pela piscicultura na região Oeste do Para-
ná Pág. 16

@CRESOLPROGRESSO

A revista Sindirural ouviu 
pesquisadores da Embrapa e 

especialistas de mercado para trazer 
algumas das novas tecnologias no 

plantio da oleoginosa
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Entrevista

Sindirural - Qual a função da Acic 
quantos associados e o que ela proporciona 
ao setor empresarial/comercial de Casca-
vel?

 Michel - A Acic tem papel fundamental 
na representação empresarial cascavelense por 
meio do associativismo. A entidade está sem-
pre na busca pelo desenvolvimento dos seus as-
sociados, seja a partir de soluções empresariais 
ou mesmo de grandes bandeiras que nada mais 
são que obras estruturantes que deem condi-
ções competitivas para escoarmos toda a nossa 
produção. A Acic tem hoje próximo de 3.800 
associados.  

Sindirural - Como a entidade tem anali-
sado os reflexos da Covid-19 no município? 
Algum número? Alguma pesquisa? 

Michel - A pandemia da COVID-19 tem 
sido a maior batalha enfrentada na história da 
entidade. Ela desestruturou o setor produtivo 
e gerou uma crise sem precedentes principal-
mente para as micros e pequenas empresas. 
Desde o início da pandemia em Cascavel, em 
meados de março, buscamos o executivo e o 
Sebrae para iniciarmos um plano de retomada 
com ações concretas que pudessem aquecer a 
economia. Pelo que já tínhamos presenciado 
no mundo, sabíamos que necessitaríamos ser 
ágeis para salvaguardar o maior número de 

O entrevistado desta edição é Michel Vitor Alves Lopes, presidente da ACIC 
(Associação Comercial e Industrial de Cascavel). Natural de Cascavel-PR, nas-
cido em 29/03/83, Michel é pai de 2 filhas, a Marjorie e a Cecília e é casado 
com Danielle Tomezak Lopes. Bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado 
em MBA em Estratégias Empresariais, proprietário da Organização Contábil 
Cascavel Ltda, atualmente ocupa o cargo de presidente da Associação Comer-
cial e Industrial de Cascavel e também a vice-presidência de integração regio-
nal do Sescap-PR. Recentemente, foi reeleito ao cargo à frente da Acic e topou 
conversar com a Sindirural sobre diversos assuntos.

buscar esses recursos. Mas a mais importante 
solução foi a criação do Acic Market, uma pla-
taforma de e-commerce para auxiliar o varejo 
a suportar esse momento tão difícil e, mais do 
que isso, incentivar o consumidor a comprar 
no comércio local, o qual fez parte da maior 
campanha que fizemos nesse período. O enten-
dimento da população para esse protecionismo 
local foi e é importantíssimo para a nossa reto-

mada econômica.
Sindirural - O senhor foi reeleito para 

o comando da Acic no fim de julho. Como o 
senhor avalia sua primeira gestão e quais 
os planos/objetivos para a segunda?

Michel - O primeiro ano de gestão foi 
exatamente executado conforme planejamos, 
com a profissionalização da entidade por in-
termédio da modernização de nosso estatuto, 
da finalização do estudo para a implantação de 
uma governança corporativa atrelado às me-
lhores práticas de compliance e finalizamos o 
planejamento estratégico, pensando a entidade 
até 2024. Conseguimos ainda, nas grandes 
bandeiras históricas da entidade, viabilizar 
finalmente o tão sonhado trevo Cataratas, o 
novo aeroporto, com voos regulares a grandes 
centros, e agora com o novo terminal e custea-
mos, junto com a Cotriguaçu, a readequação do 
projeto de duplicação do Trevo da PRF, sentido 
Curitiba até o trevo de São João que também 
deverá sair do papel ainda este ano. No início 
deste segundo mandato fomos acometidos pela 
pandemia, o que freou um pouco o nosso plane-
jamento, mas ainda acreditamos que finaliza-
remos tudo aquilo que nos propusemos a fazer, 
ou seja, tornar a Acic uma referência estadual 
na entrega de soluções empresariais a todos os 
associados. Temos vários lançamentos progra-
mados para os próximos meses. A Acic será 
o braço de suporte empresarial para todas as 
empresas cascavelenses, a verdadeira casa do 
empresário.

empresas e empregos no município. Foi isso 
que fizemos e desde o início com uma equipe 
de economistas estamos monitorando, por meio 
de dados e informações, mensalmente, a real 
situação das empresas de Cascavel. Em maio 
sentimos uma virada da curva, o início de reto-
mada e em junho esses números ratificaram a 
perspectiva e já demonstraram que as ações do 
plano de retomada desenhado estão no caminho 
certo. Cascavel sairá muito mais rápido dessa 
crise do que a grande maioria dos municípios 
por termos sido ágeis e com ações assertivas.

 Sindirural - Quais tem sido as alter-
nativas ou soluções encontradas pela en-
tidade para auxiliar os empresários nesse 
período?

Michel - A Acic tem buscado ser a por-
ta-voz empresarial com informações concretas 
e imediatas sobre como as empresas devem se 
portar nesse momento tão difícil. Fizemos isso 
por meio da criação de um canal de comunica-
ção específico, com uma banca de advogados 
que auxiliaram na interpretação das diversas 
leis, normas e decretos, e também nortearam e 
deram segurança aos empresários para que pu-
dessem tomar as melhores decisões para suas 
empresas. Criamos também um canal para au-
xiliar no acesso ao crédito, que foi essencial a 
todos os associados que tiveram dificuldades de 

“COVID FOI A MAIOR
BATALHA DA ACIC”

presariais, obviamente que dentro da legalida-
de e do respeito, mas que na grande maioria 
das vezes tem convergência com o entendi-
mento das demais entidades. Somos um grupo 
bastante coeso.

Sindirural -  Recentemente foi anun-
ciado o início das obras do novo Trevo 

 Sindirural - Qual a importância do G8 
em Cascavel? Como o senhor avalia o traba-
lho desempenhado pela entidade?

Michel -  Aquele velho ditado que diz que 
a união faz a força reflete exatamente a impor-
tância do G8 para a nossa cidade. Entidades 
fortes e extremamente representativas formam 
esse grupo representante de praticamente todo 
o PIB da cidade. Agimos sempre alinhados e 
unidos para buscarmos as melhores soluções 
para grandes conflitos que impactem no setor 
produtivo. As ações do G8 são sempre pontu-
ais, mas muito importantes para as empresas 
locais. A Acic, por natureza, sempre terá uma 
postura firme no atendimento aos anseios em-

Cataratas. Qual a importância dessa con-
quista para região?

Michel -  Uma das maiores conquistas 
de nossa cidade e da região Oeste dos últimos 
anos, no que tange a obras estruturantes. Es-
tamos falando do maior gargalo logístico do 
Paraná e um dos maiores do Brasil. Um cami-
nhão leva em média 20 minutos para passar 
no trevo hoje em dia. Se ele passar duas ve-
zes, uma para ir e outra para voltar, estamos 
falando que este motorista perdeu 1/5 de sua 
jornada diária parado no trevo Cataratas. Isso é 
quase um crime empresarial. Não tem lógica os 
empresários pagarem mais essa conta direta e 
indiretamente. Estamos muito felizes de, jun-
tamente com outras entidades co-irmãs, com a 
ajuda de todos os nossos representantes, ter-
mos sensibilizado o governo do Estado, o qual 
já mencionamos o nosso mais profundo agra-
decimento, a ter canalizado a verba do acordo 
de leniência com a concessionária que atende o 
nosso trecho para essa importantíssima obra.

Sindirural - Qual a importância do Sin-
dicato Rural de Cascavel junto ao G8? Como 
o senhor avalia o trabalho da entidade?

Michel -  O Sindicato Rural é a voz do ho-
mem do campo e tem um papel fundamental 
nas pautas do agronegócio dentro do G8. Fica-
mos extremamente felizes de termos na figura 
do presidente Paulo Orso toda essa represen-
tatividade do agro. O trabalho da entidade faz 
toda a diferença e unida às demais temos tido 
conquistas maiúsculas para o segmento. 

Sindirural - Qual a importância do 
agronegócio para Cascavel, para o Paraná e 
para o comércio e indústria em geral?

Michel - Somos uma região essencialmen-
te agrícola e isso torna o agronegócio funda-
mental para o desenvolvimento de nossa cida-
de. Os recursos gerados pelo agro fomentam 
a nossa economia, seja fornecendo matéria-
-prima às nossas agroindústrias ou injetando 
esses recursos no comércio local. Essa esteira 
virtuosa da cadeia do agronegócio sustenta boa 
parte do PIB municipal.

MICHEL LOPES- Presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic)

Pneus agrícolas?
Confie em quem mais entende de pneus!

EXCLUSIVIDADE: 
Pneus agrícolas,
industriais e fora
de estrada BKT

(45) 3220 4567Av Aracy Tanaka Biazetto, 9152 - Marginal BR 277   - Cascavel/PR
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www.pneuslefort.com.br

“Ficamos extremamente 
felizes de termos na 
figura do presidente 
Paulo Orso toda essa 
representatividade do 
agro. O trabalho da 
entidade (Sindicato 
Rural de Cascavel) faz 
toda a diferença e unida 
às demais temos tido 
conquistas maiúsculas 
para o segmento”
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CONQUISTA 
HISTÓRICA

Depois de anos de espera, finalmente a 
obra do novo Trevo Cataratas irá sair do papel. 
O Governador do Paraná, Ratinho Jr, assinou 
no dia 10 de agosto, em solenidade feita às 
margens do trevo, a ordem de serviço para o 
início das obras. Serão aproximadamente R$ 
82 milhões investidos na obra, graças ao acor-
do de leniência da concessionária do pedágio 
Ecocataratas junto ao Ministério Público Fe-
deral, que admitiu devolver R$ 150 milhões 
fruto de irregularidades e desvios realizados 
em todos os anos de concessão. 

TREVO CATARATAS

Como já era sabido, o entroncamento é 
um dos maiores gargalos rodoviários do Esta-
do. Ele reúne as rodovias BR-369, no sentido 
de Maringá, a BR-277, entre Guarapuava e Foz 
do Iguaçu, a BR-467, em direção a Toledo, e 
a Avenida Brasil, que é principal via de aces-
so a Cascavel. Há anos forças políticas locais 
buscam a obra, mas sem sucesso. Promessas 
e promessas foram feitas, mas somente agora 
ela foi cumprida. 

 “É uma obra emblemática. A população 
cobrava do Estado há mais de 30 anos. Cas-

cavel é uma das cidades mais importantes do 
País e essencial no desenvolvimento do Para-
ná. Precisava desatar esse nó”, afirmou Rati-

9 km de alças e vias
70 mil m2 de pavimentação
2 km de bueiros
4 km de desvios
230 postes
2 viadutos
800 metros de muros de contenção
7 mil m2 de concreto
850 toneladas de aço
2,6 mil metros de barreiras de concreto

nho Junior. Para não existir tanto impacto no 
tráfego de veículos, a intervenção será feita 
em duas etapas. Inicialmente, serão cons-
truídas as vias marginais para que o trânsito 
possa fluir durante a execução da obra. De-
pois, ao longo da segunda fase, esses desvios 
servirão de ponto principal, permitindo o 
desligamento dos semáforos que funcionam 
atualmente no local. 

“É uma obra que vai mudar o Oeste do 
Paraná porque Cascavel é um corredor da 
produção do Paraná, Mato Grosso do Sul e 

do Paraguai”, afirmou Leonaldo Paranhos, 
prefeito de Cascavel. “Estamos muito felizes 
com a solução de mais este gargalo. Chega 
até ser difícil de acreditar que isso realmen-
te vai acontecer, depois de tantas promessas 
vagas. Somente com investimentos em in-
fraestrutura e logística poderemos avançar e 
parabenizamos o Ministério Público e o Go-
verno do Paraná por essa conquista”, come-
morou Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel. 

Graças ao acordo de leniência, a Ecoca-

taratas fará investimentos de R$ 130 milhões 
até 2021 ao longo da BR-277. O acordo pre-
vê R$ 130 milhões para a execução de obras 
no trecho da Ecocataratas, na BR-277 entre 
Cascavel e Guarapuava, com a criação de ter-
ceiras faixas e o novo viaduto da entrada de 
Cascavel.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, disse que o novo trevo deveria ter saído 
do papel há uma década para acompanhar o 
crescimento do volume de veículos que trafe-
gam pela região.

TREVO ALSIR PELISSARO 
EM NÚMEROS

Custo total:
R$ 82 milhões
Previsão de conclusão:
Agosto de 2022

Ratinho Jr e Paranhos em assinatura da ordem de serviço 

Depois de pronto, trevo irá se chamar Alsir Pelissaro, homenagem a um tradicional político do município que morreu em 2019

Governo do Paraná anunciou readequação de um dos 
maiores gargalos rodoviários do Estado, que reúne as 
rodovias BR-369, BR-277 e BR-467

 (45) 3333-9000          (45) 99134-2119

CASCAVEL | CORBÉLIA www.condor.agr.br
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OBRAS NO 
INTERIOR

No dia 28 de julho aproximadamente R$ 
2,5 milhões em obras foram anunciadas em 
Juvinópolis e Rio do Salto. Além disso, foi 
anunciada a licitação para compra de R$ 296 
mil em larvicida utilizado para o combate 
aos borrachudos em Sede Alvorada, projeto 
encampado pelo Sindicato Rural de Cascavel 
e outras entidades. Desde 2017, foram apro-
ximadamente R$ 70 milhões investidos em 
infraestrutura rural no município. 

Em Rio do Salto foi assinada a ordem de 
serviço para a execução da pavimentação e 
alargamento da PR-180. O investimento é de 
mais de R$ 1 milhão. Recentemente uma Uni-
dade de Saúde da Família foi inaugurada e um 

INFRAESTRUTURA RURAL

Sindicato Rural de Cascavel comemora investimentos 
em infraestrutura nos distritos do interior do 
município e equipamentos

módulo policial da Guarda Municipal/Polícia 
Militar também será.  Já no Distrito de Juvi-
nópolis, a obra é para a pavimentação asfálti-
ca na Rua Paulista, entre as Ruas Catanduvas 
e Francisco Kusnik. O investimento é de mais 
de quase R$ 1,5 milhão.

“Estamos sendo lembrados nesta gestão. 
Ficamos anos sem um prefeito que investisse 
no interior e agora temos. Estamos muito feli-
zes e com certeza daremos a resposta nesses 
investimentos com muito trabalho, como sem-
pre”, avaliou.

Segundo o prefeito Leonaldo Paranhos, 
o governo tem se empenhado para atender o 
campo. “Fazemos justiça a um setor que ali-

menta nossa cidade, que alimenta o Paraná e 
o Brasil, e, claro, reconhecer o valor das famí-
lias e dar qualidade de vida”.

BORRACHUDOS
Durante o ato em Rio do Salto foi assi-

nado também o processo de licitação no valor 
de R$ 296 mil para fornecimento e aplicação 
de larvicida biológico para controle dos borra-
chudos na sub-bacia hidrográfica do Rio São 
Francisco Verdadeiro e seus afluentes.

Projeto dos borrachudos terá continuado, graças a trabalho político do Sindicato

Orso discursou e agradeceu investimentos

Utilize o QR Code abaixo 
para ler essa matéria online 
no nosso portal de notícias
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MAQUINÁRIO AMPLIADO
No dia 30 de agosto foi entregue, na Pre-

feitura de Cascavel, uma máquina retroesca-
vadeira. O equipamento é resultado de uma 
emenda parlamentar do deputado federal Hi-
dekazu Takayama em parceria com o vereador 
Misael Junior. O convênio de cessão de uso é 
de dois anos. Nos últimos três anos, a quanti-
dade de máquinas da Secretaria da Agricultu-
ra de Cascavel saiu de 32 para 76.

A máquina, uma retroescavadeira mode-
lo RD 406 STD (Randon), irá atuará princi-
palmente nas reformas de bueiros e pontes, 
além de limpezas de beira da estrada onde há 
necessidade de escoamento de água. O valor 
investido é de R$ 170 mil. O presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, dis-
se que a gestão está fazendo a diferença na 
agricultura do município. "Mais uma grande 
conquista para o interior de Cascavel", disse.

Manoel Chaves, chefe regional da Seab 
(Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná) 
de Cascavel , explicou que após o término do 
contrato de cessão de uso, a máquina deverá 
ser repassada definitivamente ao Município. Depois da cessão de uso, máquina deve se tornar do Município
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recomenda a ingestão desses grãos na alimen-
tação diária da população, o que faz com que 
haja ainda mais mercado para elas.

Para o diretor técnico da AREAC, enge-
nheiro agrônomo, Airton Cittollin, as áreas 
cultivadas têm apresentado resultados satis-
fatórios até agora, na iminência de colheita 
para os próximos dias. “Com mais de três 
décadas de experiência na agronomia, en-
xergo um potencial gigantesco para o cultivo 
desses pulses no inverno”, descreve. “Apesar 
de ainda não contarmos como uma estação 
de pesquisa para aplicar um melhor manejo 
dessas culturas na região, estamos tentando 
encontrar o caminho para alcançar altos ín-
dices de produção”. Para Cittollin, será uma 
vantagem a toda a cadeia produtiva, inclusive 
para o consumidor, gerando uma nova alter-
nativa para a mudança dos hábitos alimen-
tares, visto que esses grãos são fontes ricas 
em nutrientes para a saúde do ser humano”. 
Segundo Cittollin, esses grãos são consumidos 
há milhares de anos, mas só agora começam a 
despertar o interesse de produtores da região. 
“As culturas se adaptaram bem ao solo e as ex-
pectativas em torno da colheita são as melhores 
possíveis”. Portanto, a Sementes Cittollin muito 
em breve terá essas sementes à disposição dos 
produtores, possibilitando o aumento da área 
plantada. Apesar da lucratividade possível ser 
bastante expressiva, ainda existem problemas 
agronômicos que dificultam o sucesso desses 
tipos de culturas. Segundo Paulo Vallini, diretor 
do sindicato e presidente do Comder (Conselho 
de Desenvolvimento Rural de Cascavel), as pul-
ses são uma boa alternativa. “São cultivos com 
potencial grande para ser explorado. Lógico que 
existem problemas, como nas outras culturas. 
No entanto, podemos participar deste mercado 
também”, avaliou.  

OPÇÕES DE
INVERNO

Um dos dilemas do produtor rural é o que 
plantar no inverno. Restrito ao trigo – sem con-
tar as opções voltadas a investir na melhoria 
do solo, não com fins comerciais diretos -, a 
única opção para o período é o trigo, cultura 
com riscos iminentes no período. Tentando 
buscar alternativas, os engenheiros agrônomos 
Airton Cittollin e Xavier Sarolli, apostaram no 
plantio de duas culturas de inverno: o grão-de-
-bico e a lentilha, em uma área de dez alquei-
res. As cultivares utilizadas foram a Aleppo 
e Toro (grão-de-bico) e a Silvina (lentilha). 
Foram usados 500 kg de adubo por alqueire e 
150 quilos de semente. Não foram aplicados 
tratamentos químicos. O objetivo é colher para 
a produção de sementes e também iniciar a 
comercialização das pulses na região, uma vez 
que todos os produtos similares existentes no 
mercado são importados. Produzindo sementes 
na região, será uma forma de consumir alimen-

GRÃO DE BICO E LENTILHA

As "pulses" surgem como alternativas para quem quer 
outras opções de inverno além do trigo

tos mais frescos a preços mais acessíveis.
As "pulses", para quem não sabe, são le-

guminosas secas, representadas no Brasil pelo 
feijão, a ervilha, a lentilha e o grão-de-bico. Em 
recente relatório a FAO (Organização das Na-
ções Unidas para Alimentação e Agricultura) é 

Grão-de-bico e lentilha: opções de rotação 
de cultura
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Venda de sementes de feijão,
trigo, lentilha e grão de bico

Telefone: (45) 3224-2474

R. Paranavaí, 1370 - Pacaembu - Cascavel / PR

ENGENHEIRO AGRÔNOMO
ASSOCIE-SE E FORTALEÇA
SUA ENTIDADE!
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PISCICULTURA 
EM EXPANSÃO

Consolidado como grande produtor de 
aves, de grãos, de suínos e de leite, o Oeste 
do Paraná também já é referência nacional 
na piscicultura. Em franco desenvolvimento, 
a criação de tilápias bate recorde atrás de re-
corde e em 2020 os números não devem ser 
diferentes. A aquisição recente de um frigo-
rífico em Toledo, pela Copacol, mostra que os 
olhos das gigantes cooperativas está voltado à 
cadeia, que está cheia de oportunidades. 

A empresa tem 206 cooperados inte-
grados e 600 hectares de lâminas d’água. A 
cadeia produtiva da piscicultura na Copacol 
envolve o fornecimento de alevinos e juve-
nis, rações de fabricação própria, assistên-
cia técnica e toda a logística. Os produtores 
fornecem a infraestrutura (a lâmina de água) 
e a mão de obra para a criação dos juvenis 
e dos adultos. Após o crescimento, a coo-
perativa realiza a industrialização e toda a 
distribuição.

De acordo com a assessoria de imprensa 
da cooperativa, no ano passado foram 42 mi-
lhões de cabeças abatidas. A produção che-
gou a 14,9 mil toneladas de tilápia. Apesar do 
grande volume, a tilápia é consumida exclusi-
vamente pelo mercado interno.

Recentemente, a Copacol adquiriu um 
novo abatedouro de peixes, localizado em To-
ledo. A unidade industrial fica em uma área 
de 57 mil metros quadrados na estrada rural 
de acesso ao Distrito de São Luís do Oeste.  
A instalação em funcionamento há 13 anos 
gera 250 empregos diretos. “A meta da Co-
operativa é dobrar a capacidade de abate, que 
atualmente é de 40 mil tilápias/dia. A unida-
de corresponderá a mais de 50% do mesmo 
volume de abates diários realizados em Nova 
Aurora, onde fica uma das mais modernas 
estruturas do Brasil, também comandada pela 
Copacol, onde o abate diário chega a 140 mil 

OESTE DO PR

Cooperativa Copacol adquire frigorífico em Toledo e comprova 
mais uma vez o bom momento vivido pela piscicultura na região 
Oeste do Paraná

tilápias”, comentou Valter Pitol, presidente da 
cooperativa. 

Segundo ele, a aquisição proporciona 
ampliação do abate e principalmente a ade-
são a mais cooperados ao sistema integrado 
de produção de peixes. Os produtores que 
atuavam com a antiga empresa estão co-
nhecendo o modelo adotado pela cooperativa 
e terão a oportunidade de agregar valor ao 
produto por meio do processo integrado da 
Copacol.

Pitol afirmou que o consumo da tilápia 
se mantém de maneira positiva no merca-
do nacional, em função dos valores nutri-
cionais e pela versatilidade do produto que 
ganhou espaço ao longo destes 13 anos em 
que atuam na piscicultura. “A aquisição da 
nova unidade industrial faz parte de um 
plano estratégico para ser implantado en-
tre 2019 e 2023 com propósito de crescer 
em número de cooperados e participação de 
mercado na venda de filés de tilápia. Temos 
muitos produtores interessados em aderir 
ao sistema, mas nosso frigorífico em Nova 
Aurora estava com a capacidade máxima. 
Encontramos a oportunidade de adquirir a 
Pisces que facilitará a implantação do nosso 
plano estratégico, mantendo os cooperados 
e proporcionar a adesão de novos”, afirmou.

Outra gigante da piscicultura do Oeste do 
Paraná é a C-vale. Em 2017, ela inaugurou um 
abatedouro de R$ 110 milhões. A capacidade é 
de 75 mil tilápias por dia, mas com projeções 
de chegar ao abate de 600 mil peixes/dia. 

A C.Vale ampliou em 62,22% o aba-
te de tilápias em 2019. O volume chegou a 
18.055.112 quilos, com recorde diário regis-
trado em 27 de dezembro, com 93.586 tilá-
pias processadas. Foram abatidos no período 
20.865.978 peixes, com peso médio de 865 
gramas cada. A primeira exportação foi em 

dezembro, para o Japão. A produção de tilá-
pias, no sistema de integração, abrange uma 
área de 488 hectares de lâmina d’água.

CASCAVEL
A piscicultura em Cascavel também 

continua em franco desenvolvimento. No 
entanto, ainda carece de mais comprado-
res para estimular os produtores a investir.  
Em 2017, a Prefeitura de Cascavel lançou o 
Programa de Fortalecimento da Piscicultura 
de Cascavel. Desde então, o município tem 
dado incentivos, além de assistência técni-
ca, para incentivar os produtores a agregar 
valor em sua propriedade. Na ocasião, Cas-
cavel contava apenas com 21 produtores de 
peixe e um abate (somado aos pesqueiros) de 
aproximadamente 300 toneladas. Hoje são 
45 piscicultores, o que já ampliou o abate em 
2019 em mais de 200%: 940 toneladas. São 
60 hectares de lâminas d’água, com mais 14 
em fase de licenciamento. Um hectare pro-
duz em média, a cada seis meses, de 50 a 60 
ton de tilápia. 

Com o crescimento do setor, surgiu tam-
bém o associativismo. A Aquioeste (Asso-
ciação dos Aquicultores do Oeste do Paraná), 
criada com suporte do Sindicato Rural de 
Cascavel, foi fundada. Hoje, possui aproxima-
damente 40 sócios. “Estamos trabalhando por 
um acordo de integração. Cascavel precisa de 
um grande frigorífico, que garanta a compra, 
para os produtores investirem. No começo do 
projeto eram 150 interessados, mas muitos 
deles mudaram de ideia por falta dessa compra 
garantida. Estamos tentando um acordo com 
uma cooperativa e os Marmentini (Abatedou-
ro Pescados Cascavel), para chegar a uma es-
pécie de integração. A cooperativa forneceria 
a ração e o alevino, e o Marmentini abateria. 

Agora estamos esperando para ver se isso vai 
dar certo”, comentou Valcir Zanini, presidente 
da Aquioeste. “Espaço tem para crescer, mas 
precisamos dessa segurança”, complementou.

Por outro lado, Cleudes Marmentini, res-
ponsável pelo frigorífico Pescados Cascavel, 
afirma que está faltando peixe na cidade. 
“Hoje abatemos de 100 a 150 toneladas por 

OS NÚMEROS DO SETOR NO ANO 
PASSADO

Somente Cascavel cresceu 200% em 2 anos na piscicultura

mês, mas poderíamos estar abatendo 300. 
Está faltando peixe. O preço que pagamos é 
o mesmo das cooperativas, oscilando de R$ 
5,20 a R$ 5,30 o quilo”, informou. Zanini 
explica que esse período é conhecido como 
entressafra da piscicultura, pois os produto-
res esperam passar o inverno para alojar os 
peixes. Portanto, essa falta atual no período 
é normal. 

Apesar desses impasses em Cascavel, 
Paulo Vallini, diretor do Sindicato Rural de 
Cascavel e presidente do Comder (Conselho 
de Desenvolvimento Rural de Cascavel), vê 
com bons olhos o setor. “Essa indústria do 
peixe em Cascavel é relativamente nova, mas 
está em franco crescimento e está cheia de 
potenciais a serem explorados. Se pegarmos 
só esses números que o Marmentini falou, 
temos de 800 a 1.200 toneladas só abatidos 
por ele até agosto. Até o fim do ano esse 
número deve aumentar bem, mostrando que 
estamos em franco crescimento e que o setor 
tem muita oportunidade, principais os pe-
quenos produtores”, analisou. 
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ÓTICA VICENZA

O Paraná teve um crescimento superior à 
média nacional na produção de pescados de cul-
tivo em 2019 e consolidou ainda mais a liderança 
nesse setor. Enquanto no Brasil o aumento foi de 
4,9%, o do Paraná alcançou 18,7%, com 154.200 
toneladas produzidas. O levantamento foi feito pela 
Associação Brasileira de Piscicultura (Peixe BR) e 
divulgado esta semana.

Em 2018, o Estado já liderava a produção, 
com 129.900 toneladas. Agora, ficou mais dilata-
da a diferença para os seguidores mais próximos. 
A segunda colocação é de São Paulo, que teve um 
decréscimo de 4,6%, caindo de 73.200 toneladas 
para 69.800 toneladas. Segundo a Peixe BR, em 

terceiro lugar aparece Rondônia, que reduziu em 
5,5% a produção, baixando de 72.800 para 68.800 
toneladas.

Com relação à tilápia, a pesquisa do Anuário 
Peixe BR mostrou que o Brasil passou de 722.560 
toneladas para pouco mais de 758 mil toneladas de 
pescados de cultivo. O destaque é a tilápia, espécie 
da qual o País é o quarto maior produtor mundial, 
com 432.149 toneladas. Esse mercado é liderado 
pela China, com 1,93 milhão de toneladas.

Com crescimento de 7,96% em 2019, a espécie 
representa 57% da produção brasileira de pescados 
de cultivo. O Paraná mantém liderança folgada em 
tilápia, com produção de 146.212 toneladas, bas-
tante à frente de São Paulo, que está na segunda 
colocação, com 64.900 toneladas, e de Santa Ca-
tarina, em terceiro lugar, com 38.559 toneladas. 

A participação paranaense no mercado nacional de 
produção de tilápias é de 33,8%.

Com relação as exportações da piscicultura 
de cultivo (filés e subprodutos alimentícios ou 
não – peles, escamas, farinhas e outros) em 2019 
renderam US$ 12 milhões. Os pescados em geral 
geraram US$ 275 milhões.

De 2018, quando foram enviados para fora do 
País 5.185 toneladas, para 2019 o acréscimo foi 
de 26% e passou a 6.543 toneladas. A tilápia está 
no topo, com 81% de participação. O Paraná foi o 
segundo Estado exportador de tilápia e derivados, 
com pouco mais de 1.302 toneladas (24,47% do to-
tal). A primeira colocação é de Mato Grosso do Sul, 
com 2.085 toneladas (39.19% de participação). 
Japão, China e Estados Unidos são os principais 
compradores da piscicultura de cultivo brasileira. 
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A HORA
DA SOJA

Setembro é mês em que os tratores e 
plantadeiras entram em campo para iniciar 
o plantio da safra de soja no Oeste do Para-
ná. Com patamares de preços nunca antes 
vistos, a oleaginosa deve ser mais uma vez 
a principal escolha dos produtores rurais 
para o plantio de verão na região. Antes de 
iniciar a semeadura, a Sindirural conversou 
com especialistas em buscas de dicas aos 
produtores rurais, com o objetivo de ter mais 
acertos agronômicos que se concretizem em  
rentabilidade . 

De acordo com a pesquisadora da Embra-
pa Soja, de Londrina, Divania de Lima, é fun-
damental  escolher cultivares que tenham ele-
vada adaptação ecofisiológica  à região. Hoje 
as tecnologias disponíveis são cultivares con-
vencionais (não transgênica), RR e Intacta.

Com relação à convencional, Divania 
acredita que o produtor precisa começar a 
considerá-la, principalmente para quem tem  
lavouras infestadas de plantas daninhas re-
sistentes ao glifosato, como a bulva e o amar-
goso. Além disso, relata que há cooperativas/
empresas que pagam de 8% a 10% de bônus 
por saca  para a soja convencional. Isso pode 
ser uma grande opção agronômica e comer-
cial”, disse. 

Ela também recomenda escolher cultiva-
res que tenham resistência/tolerância a doen-
ças e pragas como, por exemplo,   a ferrugem 
e percevejos . “Pensar nisso para não onerar 
sobremaneira o custo com manejo químico. 
Também recomendo buscar o uso de herbici-
das diferentes do glifosato, evitando a seleção 
de biotipos de plantas daninhas resistentes”. 

Com relação à tecnologia Intacta, Divania 
afirma que há alguns anos não há grande in-
cidência ou ataque de lagartas no Oeste. Por-

SAFRA DE VERÃO

A revista Sindirural ouviu pesquisadores da Embrapa 
e especialistas de mercado para trazer algumas das 
novas tecnologias no plantio da oleoginosa

tanto, às vezes pode ser mais interessante in-
vestir em uma cultivar RR, já que uma Intacta 
custa mais e muitas vezes não contribui no 
manejo de pragas. “Além disso, outro ponto 
chave é fazer o manejo adequado das plantas 
daninhas na pré-semeadura da soja, na cha-
mada dessecação. Sem isso todo o plantio 
pode ficar comprometido. Outro passo impor-
tante é a adubação de acordo com a análise do 
solo e à expectativa de produção, seguindo os 
manuais de adubação”, orientou.

Outro procurado pela Sindirural foi o 

A umidade do solo continua sendo o fator chave para uma boa produtividade, alertam os profissionaistambém pesquisador da Embrapa Soja, José 
Salvador Foloni. Segundo ele, no Oeste do Pa-
raná, por conta do milho safrinha, o produtor 
tem pressa para semear a soja já pensando no 
plantio do milho em janeiro e início de feve-
reiro, com intuito de evitar geada. Apesar de 
na maioria dos anos termos  inverno chuvo-
so no Oeste, o que constitui  reserva hídrica 
satisfatória no solo, em alguns anos isso não 
ocorre. “E aí que vem aquele erro de plantar a 
soja no pó (umidade do solo inadequada). Isso 
é um equívoco  recorrente que não pode ser 
cometido. Nossa orientação é sempre esperar 
até que chova e fazer uma safra bem feita, 
sem pensar no milho. Se não deu, não deu. 
Plante trigo depois, mas não plante soja no 
seco”, recomendou. 

Essa reserva hídrica, somada à escolha 
de uma variedade de soja adaptada à região, 
ajuda a lidar com os eventuais veranicos, que 
acontecem em todos os municípios, contudo, 
em regiões com altitudes inferiores a 500 m 
comumente há altas temperaturas associadas 
a ausência de chuva que intensificam sobre-
maneira o estresse nas lavouras. E se os ve-
ranicos ocorrerem na fase de enchimento de 
grãos da soja, dependendo do número de dias, 
podem causar prejuízos bastante severos. 

Além disso, ele cita que as premissas agro-
nômicas do manejo conservacionista do solo 
no contexto do sistema plantio direto tam-
bém precisam ser seguidas, como o aporte de 
palhada (cobertura) e de matéria orgânica, , 
construção do perfil do solo em profundidade, 
entre outros. 

Há que se considerar também a sanidade 
do sistema radicular da soja, ou seja, muitas 

vezes a lavoura está em um solo de elevada 
fertilidade química e sem problemas de com-
pactação, mas a produtividade não avança 
porque as raízes estão sofrendo com nema-
toides e/ou doenças fúngicas. Esses pilares 
agronômicos sustentam a soja para que possa 
atravessar os veranicos com menores perdas 
de produtividade. Além disso, nos anos de cli-
ma adequado, o solo manejado adequadamen-

te não limita a genética em expressar o seu 
potencial produtivo. 

 É fundamental fazer o monitoramento 
local do clima para definir estratégias alinha-
das com a realidade de cada microrregião. “O 
produtor sabe bem disso:  Às vezes chove 
bem em um município, mas a 20 ou 30 km de 
distância não chove nada”, declarou.

Voltando aos veranicos, José Salvador 

A sanidade do sistema radicular da soja, 
que pode sofrer ataques de nematóides ou 
doenças fúngicas é outro fator importante
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AS NOVAS TECNOLOGIAS

Entre as novas tecnologias no mercado 
está a coinoculação. Apesar de não ser tão 
nova, ainda é novidade para os produtores. A 
coinoculação consiste em adicionar mais de 
um microrganismo reconhecidamente bené-
fico às plantas, visando maximizar a contri-
buição dos mesmos. Combina uma prática já 
bem conhecida dos produtores: a inoculação 
das sementes de soja e do feijoeiro com bac-
térias fixadoras de nitrogênio (N), conhecidas 
como rizóbios, com o uso do Azospirillum, 
uma bactéria até então conhecida por sua 
ação promotora de crescimento em gramí-
neas. A coinoculação proporciona vários 
benefícios, como aumento da área radicular, 
o que possibilita maior aproveitamento dos 
fertilizantes e favorece a planta em situações 
de estresse hídrico e incremento da produ-
tividade pela maior capacidade de absorção 
de nutrientes e água pelas raízes. Quanto 
aos nutrientes, observa-se maior vigor das 
plantas e equilíbrio nutricional, pelo melhor 
aproveitamento dos nutrientes do solo e dos 
fertilizantes. Também contribui na fixação 
biológica do nitrogênio.

Outra novidade é a ionização de semen-
tes. Criada por um pesquisador do Rio Gran-
de do Sul, a tecnologia consiste em reequili-
brar o solo, o subsolo e as sementes com o 
objetivo de eliminar a radiação eletromagné-
tica não ionizantes, melhorando a absorção 
de nutrientes, a quebra da dureza dos sais 
da água e consequentemente melhorando o 
desempenho radicular e o crescimento das 
plantas. Em produtividade, há ganhos em 

afirma que eles são bastante prejudiciais 
quando acontecem em dois momentos do 
desenvolvimento da soja: na sua instala-
ção e na formação dos  grãos. O prejuízo é 
muito grande se não chover nesses fases da 
cultura. Outro pilar importante é a genética, 
segundo José Salvador. “Temos que evitar os 
modismos. Não é porque um determinado so-
jicultor com uma certa cultivar em uma dada 
situação de lavoura colheu  100 ou mais sacas 
por hectare que isso se repetirá em todas as 
situações. O produtor precisa conhecer deta-
lhadamente o seu ambiente e o seu sistema de 
produção para adotar as cultivares que mais 
se adequem a sua realidade, e isso deve ser 
feito junto aos profissionais da assistência 
técnica que atuam na região.

OS NÚMEROS
De acordo com o Deral (Departamento de 

Economia Rural) do Núcleo Regional da Seab 
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 
Paraná) de Cascavel, a estimativa é que sejam 
plantados 515 mil hectares nos municípios 
que o Núcleo abrange. Só em Cascavel, serão 
103.500 hectares.  “Esses 515 mil hectares é 
sem considerar a possível migração de área de 
pastagens para lavoura. No entanto, os preços 
do leite e da carne também estão bons”, disse 
Jovir Esser, economista do Deral.  O restante 
da área sob responsabilidade do Núcleo será 
preenchida assim: um mil hectares de feijão 
(queda de 35% de área); 21 mil hectares de 
milho para grãos e 14 mil hectares de milho 

silagem.

O QUE ESPERAR?
A alta histórica do preço da saca da soja 

stá fazendo a alegria dos produtores rurais 
e os analistas acreditam que essa “safra” de 
preços altos deva continuar. “Com soja você 
será feliz ou super feliz”, resumiu com otimis-
mo Camilo Motter, economista da Granoeste. 
Segundo ele, o câmbio não volta tanto e se 
tiver alguma bobeira do governo pode su-
bir ainda. “Dificilmente o valor da saca deve 
baixar de R$ 100. Isso é uma combinação de 
fatores”, explicou.

Entre os fatores que compuseram os pre-
ços estão o câmbio e os preços internacionais 
na escala moderada. Isso é somado à sede chi-
nesa por soja, que deve beirar 100 milhões de 
toneladas – segundo Camilo – e a retomada da 
produção de suínos no país asiático, que ne-
cessariamente se alimentarão de soja e milho 
– principais componentes da ração. A peste 
suína africana está controlada, o que tende a 
aumentar o plantel. A China, tradicionalmen-
te, é compradora de matéria-prima, e não pro-
duto acabado. “Assim, eles geram emprego e 
renda no País deles”, comentou. Portanto, eles 

média de 5% a 10%. Na taxa de germinação das 
sementes, estudos mostram que elas pulam de 
96% a 99%. 

“O produto é aplicado nas sementes e no adu-
bo de qualquer tipo, de qualquer lavoura. Além dis-
so, é colocada uma antena radiônica a cada 120 
hectares, para realizar essas descargas elétricas. 
O produto trabalha com íons negativos, infraver-
melho e energia vital. Temos clientes em Roraima, 
Ponta Grossa e outras partes do Brasil. Inclusive 
aqui em Cascavel”, disse o representante da MR 
Tecnology, Marcos Roberto de Oliveira.  O clien-
te em Cascavel em questão é o agricultor Oilson 
Vargas, o Varguinha, que inclusive recomenda o 
produto. “Eu fiz uma espécie de competição com 
ele. Separamos uma área menos produtiva minha 
em dois e depois analisamos os resultados. Era 
impossível ele ganhar de mim, porque a área que 
ele aplicou os produtos era uma baixada, casca-
lhada e pouco produtiva. E ele ganhou por alguns 
sacos de soja de mim. Na verdade ele conseguiu 
um milagre. Eu recomendo e vou fazer novamente 
nessa safra”, contou.  Segundo Marcos, um estu-
do científico feito pelo Centro Universitário FAG 
que mostra os resultados positivos no tratamento 
de sementes. 

Para Paulo Vallini, diretor do Sindicato Ru-
ral de Cascavel, o produtor deve escolher bem as 
tecnologias que quer testar. “Há muitas novi-
dades no mercado. Citamos algumas delas aqui 
com objetivo de mostrar que há caminhos para 
aumentar a produtividade. No entanto é preciso 
ter cautela, porque nenhum produto é mágico. É 
sempre interessante ter referências com quem já 
usou e ir até a propriedade para se informar sobre 
a experiência que o produtor teve com o produto/
tecnologia”, analisou.A MAIOR PRAGA DA SOJA

A maior praga da soja se chama ferru-
gem asiática. Por conta dela, existe o vazio 
sanitário, criado com o objetivo de impedir 
a disseminação da doença.  Pensando em 
ajudar o controle dela, a Embrapa e outras 
instituições criaram o Consórcio Antiferru-
gem. Por meio de um mapa interativo em 
sua página na internet (www.consorcioan-
tiferrugem.net), ele registra na entressafra a 
identificação de ocorrências de soja guaxa 
com a doença. Esses focos serão marcados 
em amarelo, enquanto os registros de ferru-
gem-asiática, que ocorrerem durante a safra 
comercial, serão destacados em vermelho. 

O controle da ferrugem-asiática da soja 
possui um custo médio de US$ 2,8 bilhões 
por safra. Além da eliminação de plantas de 
soja voluntárias durante o vazio sanitário, 
as estratégias de manejo da ferrugem-asi-
ática incluem: a utilização de cultivares de 

Agassiz acredita que produtor deve fazer bem o “feijão com arroz” e cuidar dos custos

preferente comprar minério de ferro em vez 
de aço, soja e milho em vez de carne congela-
da entre outros exemplos.  Comparativamente 
à safra anterior (19/20), o dólar no fim do ano 
passado estava aproximadamente R$ 4. Atu-
almente ele passa de R$ 5,40. 

“O produtor pegou um pouco dessa alta 
de preços, sobrecarregando todos os portos 
e sistema logístico brasileiro. Também teve 
a quebra da safra americana em mais de 24 
milhões de toneladas, que impactou bastante. 
Esse ano ele vai ganhar bem também, mas 
tudo depende de como foram nas negociações 

dos insumos e, claro, se o clima ajudar”, co-
mentou Camilo.

Segundo Genésio Bortoli, diretor comer-
cial da Plantar, o custo de produção para a 
safra 20/21 da soja ficou em torno de 50 a 
60 sacas por alqueire, incluindo adubo, de-
fensivos e sementes. “Os insumos subiram 
em torno de 15% a 20%, mas a soja subiu 
30%. Portanto, ainda está bem vantajoso 
para o produtor. Acreditamos que teremos 
uma grande safra, com expectativas muito 
boas. No entanto, isso vai depender da chu-
va”, informou. 
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OS PRODUTORES
Para o agricultor Oilson Vargas, o Var-

guinha, os preços altos não devem se man-
ter. “Eu não acredito. Lógico que eu quero 
que continue assim, mas acho que vai acabar 
caindo no ano que vem”, comentou. 

Para ele a lavoura tem a famosa regra de 
três simples, onde pode se produzir mais, mas 
quando o preço está mais alto, tudo fica mais 
caro. “Acaba movimentando mais dinheiro, 
mas isso não quer dizer necessariamente 
que é lucro. Não tem milagre”, disse. Para o 
agricultor Agassiz Linhares Neto, o cenário é 
de incertezas. “Apesar da perspectiva ser boa, 
ninguém sabe o que vai acontecer. Os custos 
de produção subiram muito e o produtor tem 
que se planejar bem para não tomar nenhum 
susto”.  No Brasil, o preço da soja é forma-
do por três fatores: preço, câmbio e prêmio. 
Nessa seara, muitas variáveis podem ocorrer. 
“Comparados aos americanos, lá se o preço 
baixa muito o governo ajuda, o seguro deles 
é muito bom então eles estão mais seguros. 
Aqui nós estamos mais expostos”, argumen-
tou.

Segundo ele, o ideal é seguir o mote de la-
voura de agrônomo. “Não é a mais limpa, não 
é a mais bonita, mas precisa ser lucrativa. 
Produtor precisa fazer o arroz com feijão bem 
feito”.  A estratégia que ele adotou é utilizar 
novas tecnologias, como a coinoculação, es-
colha correta de cultivares e a venda de uma 
parte adiantada, acima de R$ 100 a saca. 

“Não acredito que teremos uma safra 
tão boa como a passada. Vários produtores 
daqui colheram mais de 100 sacas por hecta-
re, números superiores ao desafio CESB. No 
entanto, eles não se inscreveram. Mas vamos 
trabalhar para ter uma tão boa quanto”.

ciclo precoce e semeaduras no início da épo-
ca recomendada; a utilização de cultivares 
com genes de resistência; o monitoramento 
da lavoura desde o início do desenvolvimen-
to da cultura e a utilização de fungicidas. 
“O Consórcio também testa a eficiência dos 
fungicidas e publica os resultados. Com essa 
informação o produtor pode escolher um que 
tenha a mesma eficiência, mas seja mais 
barato”, disse Divania. 
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OS 160 ANOS
DO MAPA

O MAPA (Ministério da Agricultura, 
Abastecimento e Pecuária) completou, no 
dia 28 de julho deste ano, 160 anos de exis-
tência. O Imperador Dom Pedro II fundou a 
Secretaria de Estado dos Negócios da Agri-
cultura, Comércio e Obras Públicas, que 
depois se transformou no Mapa.

Desde sua fundação, o Ministério tem 
contribuído para o desenvolvimento da 
agropecuária nacional, além de encontrar 
mercado para nossos produtos mundo afo-
ra. “Nós muitas vezes não valorizamos uma 
entidade que representa e organiza o setor. 
Mas, imagine só se ele não existisse? Lógi-
co que ele pode melhorar, como tudo, mas 
é uma entidade fundamental para estarmos 
onde estamos hoje”, analisou Paulo Orso, 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel. 

De acordo com a história, ao longo do 
Império, a Secretaria procurou regular as 
questões relativas à agricultura através de 
diversas medidas de fomento e moderniza-
ção da produção.

A lavoura no período monárquico divi-
diu-se em duas produções: açucareira no 
Nordeste e a cafeeira no Centro-Sul. Além 
disso, havia áreas menores dedicadas ao 
cultivo de outros produtos, como o algo-
dão no Nordeste, que constituía a base da 
economia maranhense, o fumo na região 
de Cachoeira e Santo Amaro na Bahia e em 
alguns municípios de Alagoas e Sergipe e 
também a cultura do cacau no sul da Bahia 
e em algumas áreas do Pará.  

Hoje, a agricultura se expandiu, se mo-
dernizou e o Brasil se tornou uma potência 
agroambiental. O agronegócio é responsá-
vel por 21% do Produto Interno Bruto (PIB) 
e 20% dos empregos no país. O Brasil ex-
porta para mais de 200 países e 1,5 bilhão 

GOVERNO FEDERAL

Fundado pelo Imperador Dom Pedro II, o atual 
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 
(MAPA) completou 160 anos em 2020

de pessoas têm algum alimento no seu prato 
que vem da nossa agropecuária. 

O Brasil é o terceiro maior exportador 
mundial de produtos agrícolas e o principal 
produtor e exportador de produtos impor-
tantes como, açúcar, café, suco de laranja, 
soja em grãos e carnes. Tudo isso aliado a 
práticas de sustentabilidade e preservação 
ambiental, seguindo a exigência mundial 
para que a demanda por alimentos seja 
atendida com impacto ambiental mínimo e 
baixo custo. 

PROJEÇÕES PARA
A PRÓXIMA DÉCADA

Segundo estudo realizado pelo Mapa, 

na próxima década, a produção de grãos 
do Brasil deverá aumentar 27%; a de carne 
bovina, 16%; a de carne suína, 27%, e a 
de carne de frango crescerá 28%. Os da-
dos constam das Projeções do Agronegó-
cio, Brasil 2019/20 a 2029/30, atualizado 
anualmente com base nas informações que 
abrangem o período de 1994 até maio deste 
ano. 

atendida através da substi-
tuição de culturas, redução 
de pastagens e sistema de 
plantio direto.

Algumas lavouras, 
como mandioca, café, ar-
roz, laranja e feijão devem 
perder área, mas a redução 
será compensada por ga-
nhos de produtividade. As 
projeções também indicam 
tendência de redução de 
área de pastagem nos pró-
ximos anos. 

O estudo aponta que o 
desenvolvimento da produ-
ção agrícola no Brasil deve 
continuar ocorrendo com 
base na produtividade. É 
projetado um crescimento 
da Produtividade Total dos 
Fatores (PTF) de 2,93% ao 
ano, até 2030. Este valor 
é resultado da análise das 
tendências na redução de 
mão de obra ocupada, redu-
ção da área plantada devido 
aos ganhos de produtivida-
de da terra e aumento do 

uso de capital.
"A área plantada de grãos vai aumentar 

16,7% e a produção deve aumentar 27%. 
Isso significa que o crescimento vai se 
dar pelos ganhos de produtividade. Mesmo 
nas áreas de fronteira, a produtividade vai 
puxar o crescimento, não a área. Mesmo 
quando usamos um indicador mais comple-
to para a produtividade, a taxa prevista é 
elevada", comenta Gasques. 

TENDÊNCIAS NO COMÉRCIO           
INTERNACIONAL 

No contexto internacional, o Brasil 

R

M a t r iz Ca s ca v e l  – PR
(45) 2101-0101

Fi l ia l  Pa t o B r a n co – P
(46) 3223-4493

Fi l ia l  Goioe r ê  – PR
(44) 3522-2810

Fi l ia l  Tole do – PR
(45) 3252-2672

Fi l ia l  M e dia n e ir a  – PR
(45) 3264-2380

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

Fi l ia l  Pa lot in a  – PR
44) 3649-5566

Fi l ia l  U bir a t ã  – PR
(44) 3543-1253

Fi l ia l  M a r in gá  – PR
(44) 3293-6868

Fi l ia l  Ca m po M ou r ã o – PR
(44) 3518-6263

Fi l ia l  A s s is  – SP
(18) 3302-3933

Ex t e n s ã o M a r e ch a l  Câ n dido
R on don  – PR

(45) 3254-1234

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

O relatório aponta que a agropecuária 
brasileira tem um cenário promissor para 
os próximos dez anos, apesar da ocorrência 
da pandemia do Covid-19, que afetou a tra-
jetória da economia nacional ao longo deste 
ano e atingiu algumas atividades agropecu-
árias, como as das hortaliças, frutas e leite. 
“A pandemia, entretanto, não afetou a safra 
de grãos e a produção e distribuição de car-
nes bovina, suína e de aves”, ressaltou José 
Garcia Gasques, coordenador-geral de Ava-
liação de Política da Informação do ministé-
rio e um dos coordenadores das projeções. 

Na projeção para a próxima década, o 
Brasil vai saltar dos atuais 250,9 milhões 

de toneladas em 2019/20 para 318,3 mi-
lhões de toneladas, incremento de 27% à 
produção nacional. Algodão, milho de se-
gunda safra e soja devem continuar puxan-
do o crescimento da produção de grãos. 

A área plantada de grãos deve expan-
dir de 65,5 milhões de hectares para 76,4 
milhões de hectares em 2029/30, alta de 
16,7%. Levando-se em consideração a área 
total plantada com as lavouras, incluindo 
grãos, cana de açúcar, cacau, café, laran-
ja, frutas e mandioca, o país deve passar 
de 77,7 milhões de hectares (2019/20) para 
88,2 milhões (2029/30), alta de 13,5%. A 
necessidade adicional de áreas pode ser 
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O servidor público Francisco Paula Candido, que mais tarde ficou conhecido como o mé-
dium Chico Xavier, foi escriturário do Mapa em Pedro Leopoldo (MG). Ingressou no quadro de 
servidores em agosto de 1935 e se aposentou em 1961, por ser considerado incapaz para a sua 
função, por “perda total e definitiva da visão no olho esquerdo e hipermetropia no olho direito". 
Na foto está o seu registro profissional; Outra figura famosa que passou no Mapa foi Machado 
de Assis, o famoso escritor brasileiro. A atuação do escritor no Ministério da Agricultura, nas 
décadas de 1870 a 1900, teria influenciado em suas atividades literárias. Estudos apontam que o 
autor explorou elementos da realidade agrária e questões fundiárias com os quais precisou lidar 
diretamente devido às suas funções no Ministério em obras como “Memórias Póstumas de Brás 
Cubas” e o conto chamado “Três capítulos inéditos do Gêneses”. 

deve continuar sendo, junto com os Esta-
dos Unidos, um dos maiores produtores e 
exportadores de alimentos. Considerado 
grande supridor de alimento com qualidade 
e com sustentabilidade para o mundo. 

Nas carnes, haverá forte pressão do 
mercado internacional, especialmente de 
carne bovina e suína, embora o Brasil con-
tinue liderando o mercado internacional 
do frango.  O Brasil deverá participar com 
quase 52% das exportações mundiais de 
soja, 35,3% da carne de frango, 23,2% das 
exportações de milho, 22,7% do algodão e 
9,7% das exportações de carne suína. 

Entre os produtos com destaque no au-
mento das exportações na próxima década 
estão o açúcar, que passará de 15,98 mi-
lhões de toneladas em 2019/20 para 25,23 
milhões de toneladas em 2029/30 (alta de 
57,9%) e o algodão, com aumento de 41,6%. 
A exportação de milho deve passar de 34,5 
milhões de toneladas para 44,5 milhões no 
período, alta de 29,1%. A carne de frango 
deverá ter um incremento de 34,3% nas 
exportações e a carne suína 36,8%. As 
frutas também têm destaque, com aumento 
nas exportações de manga (57,6%), melão 
(47,6%) e maçã (43,4%).

A EMBRAPA
Uma das principais conquistas do agro-

negócio brasileiro com a criação da Embra-
pa. A entidade de pesquisa estatal propor-
cionou inúmeros avanços tecnológicos no 
campo. A Embrapa hoje é constituída por 
47 Unidades Descentralizadas de Pesquisa e 
Serviço, além de 15 Unidades Centrais.

Criada em 26 de abril de 1973, a Embra-
pa foi parte efetiva da revolução agrícola que 
tornou o Brasil um dos líderes mundiais em 
tecnologias para a agricultura tropical. Nes-
se período, o País deixou uma situação de 
insegurança alimentar e passou a ser um dos 
principais produtores de alimentos do mun-
do. O crescimento da oferta para o mercado 
interno superou  a curva de crescimento da 
demanda, provocando uma queda de 50% no 
valor da cesta básica, entre 1975 e 2011.

Desde sua criação, a entidade ajudou 
no incremento da produção, produtividade e 
impulsionando a competitividade, com sus-
tentabilidade. Os avanços são decorrentes de 
inovações como o melhoramento genético, 
que gerou cultivares adaptadas às condi-
ções de produção tropicais; a transformação 
de largas extensões de terras inadequadas 
à produção, em especial dos cerrados, em 
solos férteis, aptos para a agricultura, além 
do desenvolvimento de sistemas de produção 
e sistemas de produção adaptados às diver-
sas regiões do País, com base em técnicas 
de adubação – em especial a fixação bioló-
gica de nitrogênio –, controle de doenças e 
pragas, rotação de culturas e recuperação de 
pastagens entre outras tecnologias.

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de 
Cascavel entregou no dia 28 de julho uma sé-
rie de doações a entidades de Cascavel. Entre 
os beneficiados estão a Provopar, a Uopeccan 
e o Abrigo São Vicente de Paulo. “Sempre es-
tamos trabalhando em prol da nossa comuni-
dade, seja ela no campo ou na cidade”, comen-
tou Maria Beatriz Orso, presidente do Núcleo.

Para a Provopar, foram doadas geladei-
ras, fogão, eletrodomésticos em geral, roupas, 
alimentos não perecíveis entre outros itens. 
Com objetivo de ajudar as famílias vítimas 
do incêndio que destruiu diversas casas no 
Bairro Interlagos, no dia 14 de julho. A Pro-
vopar fará uma triagem dos utensílios e os 
encaminhará para as famílias que perderam 
suas casas. 

Já para a Uopeccan foram doados tecidos 
para a confecção de lençóis utilizadas na casa 
de apoio da entidade, local que serve de abrigo 
para os familiares dos pacientes do hospital. 
“Há um grande fluxo de pacientes e eles preci-
sam trocar constantemente esses lençóis. Por 

isso, tivemos a ideia de ajudá-los nisso”, falou 
Maria Beatriz.

Por fim, foram entregues dois rolos de 50 
metros cada de TNT (material semelhante ao 
tecido) no Abrigo São Vicente de Paulo. Eles 
serão utilizados para confecção de aventais 
descartáveis para serem utilizados por cima 
das roupas dos idosos que vivem no local. 
“Creio que foram mais de 20 casos de Co-
vid-19 no Abrigo. Então, o TNT serve para 
criar esses aventais descartáveis para eles, 
com o intuito de diminuir a contaminação e 
disseminação da doença”, explicou.

“Temos muito orgulho do trabalhos do Nú-
cleo da Mulher. Em pleno Dia do Agricultor, 
foram elas que mostraram amor no coração e 
ao próximo e distribuíram essas doações. O 
dia é nosso, mas o presente foi para a comu-
nidade”, comemorou Paulo Roberto Orso, pre-
sidente do Sindicato Rural de Cascavel. 

NÚCLEO
SOLIDÁRIO

AMOR AO PRÓXIMO

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel 
realiza diversas ações em prol de entidades carentes e 
filantropicas de Cascavel

Agricultoras distribuem doações para três entidades de Cascavel
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Central de Atendimento
Capitais e regiões metropolitanas - 4000 1111
Demais localidades - 0800 642 0000

Ouvidoria - 0800 725 0996
 - 0800 940 0458

CONSULTE A DISPONIBILIDADE 
DO PRODUTO NA COOPERATIVA.

Saiba mais: sicoob.com.br.

RENDA FIXA COM SEGURANÇA,
RENTABILIDADE E ISENÇÃO DE IR.

DIVERSIFIQUE COM LCI

• A Letra de Crédito Imobiliário é uma aplicação 

de baixo risco.

• Aplicação isenta de taxa de administração.

• Aplicação livre da cobrança de imposto de 

renda e IOF para pessoas físicas.

FORMIGAS
CORTADEIRAS

Muitos não sabem, mas existe a época 
certa para realizar o controle de uma praga 
conhecida na zona urbana e rural: a formiga 
cortadeira. A reprodução, ou revoada, ocor-
re entre os meses de setembro e outubro, 
quando deve ser iniciado o manejo correto, 
estendido até abril ou maio. 

Muitas vezes, o produtor rural nem vê 
o estrago em andamento. Em frutíferas, a 
desfolha causa diversos problemas. Já nas 
hortaliças, a formiga causa uma perda muito 
grande, principalmente na 
fase de plantio. No entanto, 
o principal alvo são as pas-
tagens, onde o dano pode 
chegar a duas cabeças de 
animal por hectare. 

Um dos fatores que con-
tribui com o prejuízo gerado 
pela presença de formigas 
cortadeiras diz respeito ao 
horário em que elas costu-
mam “trabalhar”, que é no 
período da noite. A repro-
dução ocorre entre os me-
ses de setembro e outubro, 
quando deve ser iniciado o 
manejo correto, estendido 
até abril ou maio. “Nesse 
período a vistoria tem que 
ser feita de forma rotinei-
ra. Aplicou a isca, já vai 
lá ver se ela levou embora. 
Se não levou, aplica em 
outro lugar”, afirma o téc-
nico do Emater, que alerta 
sobre cuidados simples e 
extremamente importantes, 
como não abrir o pacote da 
isca e nem colocar em cima 
dos carreiros ou olheiros. 

PRAGA

Praga altamente perigosa para pastagens, hortaliças e 
árvores frutíferas  precisa ser combatida entre agosto 
e setembro para evitar multiplicação de ninhos

Também é preciso estar atento à umidade do 
solo, pois as formigas cortadeiras não levam 
iscas úmidas ao formigueiro.

Os métodos de controle podem ser quí-
micos, físicos ou alternativos. O mecânico 
consiste no uso de cones presos ao tronco 
das árvores para impedir o acesso das for-
migas, captura da rainha em formigueiros 
jovens, uso de água quente entre outros. 
No biológico ocorre o estímulo por inimigos 
naturais, como pássaros, fungos e outros. 

Já o químico, que é o 
mais eficiente, pode 
ser feito por polvilha-
mento, termoebuliza-
ção e uso de iscas. 

De acordo com Élcio Pavan, coordena-
dor regional de projetos do IDR-Paraná de 
Cascavel (antiga Emater), o método mais 
eficiente é o uso da isca formicida, que faz 
com que as formigas levem o produto até o 
interior do formigueiro, causando um dese-

quilíbrio e matando a rainha 
de fome. Outro controle bas-
tante utilizado é uma garra-
fa pet recortada, colocada no 
tronco da árvore como uma 
barreira que impede a subi-
da da formiga. 

No entanto, é preciso 
ser feita uma análise da 
situação da propriedade. “O 
produtor fazendo o controle 
agora interfere nessa revo-
ada e evita a multiplicação, 
ou seja, novos ninhos. Na 
espécie saúva, o produtor 
precisa fazer uma avaliação 
do tamanho do formigueiro. 
Uma dica é pegar os dois 
formigueiros mais distantes 
um do outro, no sentido nor-
te-sul e leste-oeste. Ele faz a 
conta e assim vai ter a área 
de abrangência do formi-

cato Rural de Cascavel.  
 Os outros dois métodos químicos são a 

isca em pó e a termonebulização. O primei-
ro possui baixa eficiência, só funciona em 
formigueiros novos. O segundo, por sua vez, 
tem o uso proibido no Estado do Paraná.

Após 36 meses é que o formigueiro está 
no auge. Nesse momento o controle é muito 
difícil, por isso a gente preconiza os cuida-
dos no período da revoada - entre setembro e 
outubro -, quando a formiga está desprotegi-
da.  Todos os métodos de controle visam ma-
tar a rainha. Essa é a única forma de acabar 
com um formigueiro.

Segundo Paulo Vallini, presidente do 
Comder (Conselho do Desenvolvimento Rural 
de Cascavel) e diretor secretário do Sindicato 
Rural de Cascavel, a hora de agir é agora. “A 
formiga cortadeira é uma praga silenciosa.O 
produtor rural, e as pessoas que moram na 
cidade, devem começar o controle agora. De-
pois da revoada fica muito difícil reverter o 
prejuízo. Esse trabalho precisa ser conjunto, 
porque não adianta eu fazer o controle e meu 
vizinho não fazer”, orientou. 

Em caso de controle dos formigueiros na 
área urbana, a Secretaria de Meio Ambiente 
de Cascavel pode dar assistência. O número 
é 3223-6635, falar com Carlos Hansen. O 
telefone do IDR-Paraná de Cascavel é: 3219-
9300.

Esse é o modelo de 
armadilha feito com 
garrafa pet

gueiro. A dose de isca varia de 6 a 10 gramas 
por metro quadrado. Se fizer esse controle 
com a quantidade errada, ele se torna ine-
ficaz”, ressaltou. Se houver alguma dúvida, 
o produtor rural pode procurar os técnicos, 
sua assistência técnica ou o próprio Sindi-
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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

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

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

ENGECTARE - Projetos 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

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

OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL - Desconto de 35% para associa-
dos, 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

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 - 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

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

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

BEATRIZ DETTONI LONGO - CIRURGIÂ DENTISTA - Fone 
(45) 99942-5569. Desconto de 25% para todos os proce-
dimentos 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

SAÚDE

SERVIÇOS

RESTAURANTE

AGRO

LIVRARIA E PAPELARIA

ENSINO & EDUCAÇÃO

ConvêniosNovos associados
Confira quais são as empresas que mantém convênio com Sindicato Rural de Cascavel e oferecem
descontos e condiçoes especiais para os associados e seus familiares

Confira quais são as empresas que mantém convênio com Sindicato Rural de Cascavel e oferecem
descontos e condiçoes especiais para os associados e seus familiares. SEJAM BEM VINDOS!!

HOTELARIA

ANDRESSA ALEBOSKI GOIS - SÃO 
SALVADOR - HORTICULTURA

CARLOS A. B. DA SILVA - COLÔNIA 
BARREIROS - SOJA E MILHO

DAIANE BONFIM - RIO DO SALTO - MILHO E 
GADO DE LEITE

DAYANE PATRICIA MARIA PIACESKI ERALITA MARIA COLOMBELLI - SANTA TEREZA DO OESTE - 
SOJA E PECUARIA DE CORTE

SIDNEY ROQUE PORTO_RIO DO SALTO_
MANDIOCA E HORTICULTURA

JEFERSON RODRIGUES DE RAMOS - LINHA 
GONÇALVES DIAS_LINDOESTE - SOJA

CLEONICE FAVRETO ZELINSKI - ESPIGÃO 
AZUL - MILHO, SOJA E TRIGO

SANDRA T. M. ROTTA - TRÊS BARRAS DO PARANÁ 
- MILHO, SOJA E FEIJÃO

IEDA MARIA PICCOLI - TRÊS BARRAS DO 
PARANÁ - SOJA

TANIA R. C. O. COLOMBELLI - SANTA TEREZA 
DO OESTE - SOJA E PECUARIA DE CORTE

MARIVALDO MUJOL - SÃO JOÃO - AVICULTURA, 
MILHO E SOJA

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

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

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

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

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

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS - Rodovia PR 486 - Km 
11 - Espigão Azul - Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR - 20% de desconto  - Rua Leão Federmann, 
235 - Jd. Carvalho - Ponta Grossa/PR - Fone (45) 99147-7844

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

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.
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Aniversariantes
Veja quais associados comemoram aniversário no período

01/07/1956 CLOVIS PEDRO BASTIAN
02/07/1944 AKIRA NAKANISHI
03/07/1969 OSMAR LUIS BONAMIGO
04/07/1979 GESIELE DA ROCHA QUADROS
05/07/1932 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
05/07/1940 NELLI CRIMINACIO FERNANDES
06/07/1947 VALMOR STOFELA E/OU
08/07/1959 NEUSA MARIA NICHETTI BUSSADORI
08/07/1959 LEONOR GESUALDO DE OLIVEIRA
08/07/1964 ELZA MARIA DE ARAUJO PINTO
08/07/1984 JEFERSON RODRIGUES DE RAMOS
09/07/1991 LUANA CAROLINE WAGNER
10/07/1933 CARLOS PEDRO PIANA
10/07/1940 IVO JOSE FAGUNDES
10/07/1967 MARCIA FESTUGATO CANTO
10/07/1951 RENATO LUIZ OTTONI GUEDES
11/07/1964 LUIZ DIOGENES LEPKA CAMARGO
11/07/1973 LUCIANA ORIBKA
11/07/1959 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
11/07/1965 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12/07/1940 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO
12/07/1957 JOSE ROMILDO VICENTINI
12/07/1971 RENATO ARCHILE MARTINI
12/07/1986 RAFAEL SANTIN
13/07/1946 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13/07/1952 NESTOR SALVATTI
13/07/1965 ADELINO RIBEIRO SILVA
13/07/1974 ADALBERTO CARLOS MORAIS
14/07/1978 EDUARDO OLEINIK
14/07/1967 CELSO HIDEKI KIMURA
14/07/1977 GUSTAVO VICENTIN ROMERO
14/07/1960 BERNARDO MILANO JUNIOR
15/07/1937 ORIDES CARNIEL
16/07/1975 FERNANDA CRISTINA V. ROMERO BIAGI
18/07/1970 SIMONE SMARCZEWSKI COSTANZO
18/07/1955 HEINZ SELBMANN
18/07/1979 FRANCISCO ROSSI
19/07/1952 ANA MARIA SPECHT
19/07/1975 MARLI CHERLOWSKI
19/07/1940 NELSON PERTUZATTI
19/07/1987 MARISA STACHELSKI
20/07/1938 MILTON PEDRO LAGO
20/07/1941 JULIO SHUNITI OGASSAWARA
20/07/1968 GUILHERME LAGO NETO
21/07/1944 ARI CASSOL
21/07/1934 FRANCISCO SMARCZEWSKI
21/07/1960 DENIVAL RODRIGUES DE CAMPOS

22/07/1948 CELESTE TEBALDI
22/07/1946 HELIO SERGIO KLAUCK
23/07/1983 MARCIO ROBERTO DAL GALO
23/07/1960 IVANETE RIBEIRO PENGA
23/07/1935 LYRO ILTOR KOPPENHAGEN
23/07/1951 OSVALDO JOSE BERNARDI CASAGRAN-
DE
23/07/1950 JOCE MARI SCHEFFER MASSAROLLO
23/07/1986 DAYANE PATRICIA MARIA PIACESKI
24/07/1975 ADAO APARECIDO RODRIGUES
24/07/1934 ELIZEU WILLY SENN
25/07/1936 AGENOR TOMBINI
25/07/1962 JAIRO FRARE
25/07/1970 JAIR FRANCISCO NUNES
26/07/1962 JOSE STEFANELLO
26/07/1973 GIOVANI WEBBER
26/07/1956 ADAIR OLDONI
27/07/1964 AGASSIZ LINHARES NETO
27/07/1990 VANESSA MIRIAN DOLLA
27/07/1973 JONAS RIBERIO DE LIMA
28/07/1938 LEDA THEREZINHA STIEVEN LAGO
29/07/1945 IVONE MARTHA BAUTITZ
29/07/1959 EDMUNDO ASCARI
29/07/1976 ELDER CLAYTON CAPELLETTO
29/07/1994 LEONARDO A. RONCAGLIO FEDATO
30/07/1968 CELIO PIOVESAN
31/07/1963 MARILIA A. DE PAULA PIOVESAN
31/07/1946 ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
31/07/1965 JOAO PAULO ZITTERELL
31/07/1965 LILIANE C. DA SILVA BARREIROS

01/08/1937 IRACEMA GROTTO FORMIGHIERI
02/08/1957 VALDIR GOTZ
03/08/1944 JOAQUIM FELIPE LAGINSKI
03/08/1964 OLAVO JOSE PIVA
05/08/1973 HERMES ROBERTO BONATTO
05/08/1974 NEVES IURCZAKI
05/08/1984 ELIANE A. DE ARAUJO ROSSI
06/08/1952 DANILO FRIZON
06/08/1938 JOANI AVELINO CARLOTO
07/08/1994 SONIA KLANN
08/08/1960 IZABELA FERLIN
08/08/1943 CARMEM MENIN DALBOSCO
09/08/1967 ROZANE APARECIDA TOSO BLEIL
09/08/1935 AVELINO MARCON
10/08/1988 FELIPE LORENZETTI
11/08/1963 ROQUE MACULAN
11/08/1969 ALEXANDRE LAGO

12/08/1954 ROSA RENI MUFFATO
12/08/1964 VALDIR JUSTINO DOS SANTOS
13/08/1989 ERICA RIBEIRO OLIVEIRA
14/08/1943 MODESTA BONATO BEBBER
14/08/1967 SANDRA MARINA FAVILLE
14/08/1985 JOAO E. F. ZANELLA A MACIEL
15/08/1972 ROVANI JOSE SIMONETTI
15/08/1972 VLADIMIR RODRIGUES PAROLI
16/08/1962 DELCIO ROQUE SNAK
17/08/1964 ANTONIO LEOPOLDO IURCZOKI
17/08/1960 SIDNEY ROQUE PORTO
18/08/1948 SERGIO FUHR
18/08/1937 FIDELCINO TOLENTINO
18/08/1968 MOACIR DAMBROS
18/08/1976 VIVIANE BERNARDO J. COSMO
19/08/1938 DIMER JOSE WEBBER
19/08/1937 IVO DAMBROS
19/08/1943 ANTONIO JOSE PATZOLD
19/08/1958 NICOLAU FLYSSAK
19/08/1976 MARIA ELISANGELA COSTA
20/08/1969 VITOR JOSE SMARCZEWSKI
21/08/1963 CLAUDIO ANTONIO FEDATO
21/08/1978 MARCELO PEDRO PATZOLD
21/08/1945 FLORIPES MORAIS DOS SANTOS
22/08/1964 MOISES ZANOTTO
22/08/1953 ALCEU CHINAIDER
22/08/1947 CHIRLEY M. P. BEVILACQUA
22/08/1966 VALDECIR KAUCZ
23/08/1953 GEROMILDO LIMBERGER
23/08/1957 ELOI BERNARDI
23/08/1955 LUIZ MARMENTINI
24/08/1934 ANDRE HEITOR COSTI
24/08/1992 DIOGO BEDIN RANGHETTI
25/08/1987 PAMELA A. LIMBERGER SUETAKE
25/08/1981 JOAO LUIZ CAVICHIONI
25/08/1977 GIOVANI ORESTES CORTEZE
26/08/1961 VITOR HUGO SONDA
27/08/1953 JOAO LUIZ FELIX
27/08/1978 FABIANO ANDRE BEAL
27/08/1988 MARIANA SOSSELLA GUANAIS
28/08/1942 ANDRE LONIEM
28/08/1973 MARLON ANTONIO OLDONI
29/08/1936 EDO PICCOLOTTO
29/08/1981 ALEIXO FIRMINO BEBBER JUNIOR
30/08/1966 CARLOS ALBERTO MARMENTINI
30/08/1978 MARCELO TRACZ
31/08/1979 SIDINEI ANTONIO GARDIN
31/08/1958 ANTONIO ZANOTTO
31/08/1939 LUIZ FERNANDO DA S. PORTES
31/08/1975 JURANDIR ALEXANDRE LAMB
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www.sindiruralnews.com.br

Conheça o portal
que deixa você bem
informado sobre tudo
que acontece no agro

news

www.sindiruralnews.com.br

Chegou o portal de 

notícias online da revista 

SindiRural, trazendo 

diariamente tudo que 
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local, regional, nacional e global.  
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colunistas, artigos e tudo o que 
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nossa economia.
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