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O sol brilha para todos?
EDITORIAL

A agricultura vive dois cenários 
totalmente diferentes: de 
um lado, produtores rurais 
empolgados com a safra de 
grãos; de outro, os avicultores 
buscam uma saída da grave 
crise que afeta todo o setor

No mundo globalizado, nada aconte-
ce isoladamente sem afetar outros paí-
ses. Quem diria há alguns meses que a 
saca de soja bateria recordes históricos 
em 2012, com o aumento chegando a 
118%? A quebra na safra americana alia-
da a grande demanda internacional pela 
oleoginosa afetou o Brasil imediatamente. 
Alegria dos produtores de soja e milho, 
que veêm os preços chegarem a patama-
res nunca antes imaginados. Tristeza do 
setor avícola, suinocultura e leite que de-
pendem basicamente do preço do farelo 
de trigo e milho para manter a produção a 
níveis viáveis e competitivos no mercado 
interno e externo.

Em matéria sobre esse cenário, a Sin-
dirural foi ouvir especialistas e lideranças 
sobre as perspectivas para os setores. 
Para o empresário Alfredo Kaefer, a cul-
pa é do governo. O diretor da Diploma-

ta Agroindustrial recebeu nossa editoria 
e fez um desabafo sobre a situação da 
sua empresa, que pediu renegociação 
judicial de suas dívidas, estimada em 
quase R$ 500 milhões. A Diplomata, que 
tem unidades no Paraná, Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e Rio de Janeiro já demitiu 
1.500 funcionários, além de suspender a 
produção em várias unidades. Além dela, 
outros frigoríficos da região Sul também 
vivem momentos difíceis.

Falando também sobre esse cenário, 
temos o consultor internacional em com-
modities, investimentos e economia Pedro 
Dejneka, que nos concedeu uma entrevis-
ta especial direto de Chicago (EUA).

As potencialidades do turismo rural na 
região são também tema de abordagem 
nesta edição, além de outros assuntos 
muito relevantes, como a liderança do 
Estado do Paraná em financiamentos 
pelo Programa da Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC) e o aumento do interesse 
dos agropecuaristas brasileiros pela raça 
Brahman, que tem encarte especial nesta 
edição.

Enfim, fizemos uma edição repleta de 
informações e novidades para os nossos 
produtores rurais e para o agronegócio 
regional. Esperamos que gostem.

Boa leitura!

EMAILS / CARTAS
A partir desta edição estamos inaugurando esta nova seção. Um espaço para você

enviar suas sugestões e críticas e colaborar com o nosso conteúdo editoral

“Gostei muito da matéria sobre câncer de pele, 
publicada na edição nº 29. Achei de muita re-
levância e esclarecedora para nós que esta-
mos expostos diariamente ao sol” ANTÔNIO 
SCHWERTZ / Céu Azul - abento_2032@
bol.com.br

“Sou leitora da revista Sindirural há anos. Gos-
taria que vocês fizessem uma matéria sobre o  
importâncial da mulher na agricultura. MAR-
LENE SOUZA / Cascavel - mar_souza34@
yahoo.com

“Conheci recentemente a revista Sindirural na 
cooperativa. Gostaria de saber se há algum 
custo de assinatura e como faço para receber 
na minha casa. Obrigado.” FLORISVALDO CA-
MARGO / Corbélia - valdo_camargo58@
hotmail.com

Resposta: Olá, Florisvaldo. A revista é distribu-
ída gratuitamente aos agricultores. Para rece-
bê-la regularmente, basta você enviar os seus 
dados para o email editoria@revistasindirural.
com.br. A EDITORIA

editoria@revistasindirural.com.br
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Sindirural - Tratando-se da soja, 
devido a commoditie ter atingido o 
maior patamar de preço histórico por 
diversos fatores, entre eles a quebra 
na safra americana, quebra na safra 
brasileira (devido a problemas climá-
ticos e baixo estoque mundial), isso 
faz com que o cenário hoje seja muito 
atrativo. Porém, temos menos de 5% 
de soja disponível para venda. Pode-
mos afirmar que o mercado futuro, 
devido à quebra americana e os acima 
citados, poderão garantir ao produtor 
rural preços elevados para as próxi-
mas duas safras?

Dejneka - Não existe garantia alguma 

PEDRO DEJNEKA
O momento
é de fazer o
“pé de meia”

ENTREVISTA

de rendimento. O mercado global oscila mui-
to, baseado em vários fatores, além desses 
mencionados. Nunca se sabe o que o merca-
do vai fazer, sempre que há uma situação de 
preços elevadíssimos, é muito sensato apro-
veitar e parar e não preocupar-se em atingir 
o pico do mercado. 

Sindirural - Por outro lado, nota-
mos um acréscimo grande no preço 
dos insumos agrícolas. Por que os in-
sumos agrícolas estão subindo tanto 
se os mesmos sempre foram baseados 
em dólar, e o dólar não tem tido tanta 
oscilação como os insumos? (ex: ferti-
lizante que subiu num curto espaço de 
tempo, praticamente 50%). As multi-

nacionais não estão se aproveitando 
do bom momento para aumentar suas 
margens de lucros? Pois nos balanços 
apresentados todas mostram que a 
cada ano o lucro é maior.

Dejneka - É uma questão de oferta e 
demanda. A América do Sul está plantan-
do uma área recorde de soja e milho esse 
ano, ou seja, existe mais demanda. Quan-
do há mais demanda os preços tornam-se 
elevadíssimos, então existe um espaço para 
esse aumento de preço. Essa elevação de 
preços é baseada nessas empresas e não 
só na oferta e demanda. Elas (as empresas) 
veem maior demanda, então elas podem ele-
var o preço, porque sabe que o produtor vai 

demandar, ele precisa plantar, e a empresa 
sabe que o produtor está tendo níveis re-
cordes de lucro, por isso, também vai querer 
participar desse lucro. Então é o capitalismo 
puro que está acontecendo agora, não há 
necessariamente uma matemática exata que 
vai falar quando o dólar ou o insumo vão 
subir. Existe mecânica de mercado, o que 
as empresas de fertilizantes acharem, por 
exemplo, a de insumos, elas vão procurar 
um ponto de equilíbrio, elas vão precificar o 
produto delas a um nível aonde ainda exis-
ta a demanda. As empresas vão testar essa 
demanda, elas elevarão o preço até que o 
produtor fale, esse preço eu não vou pagar.

Sindirural - A alta da soja e das de-

Pedro H. Dejneka, 33 anos, 
é consultor Internacional em 
commodities, investimentos 
e economia. Bacharel com 
honra Magna Cum Laude em 
Administração de Empresas 
e Finanças pela Ohio Valley 
University. Vive e trabalha 
nos EUA há mais de 17 anos 
e tem mais de 10 anos de 
experiência em várias áreas 
do mercado financeiro. 
Atualmente é Diretor de Novos 
Negócios - América Latina 
pela Futures International 
e Presidente/Fundador da 
PHDerivativos Consultoria 
Internacional, onde assiste 
clientes institucionais 
no desenvolvimento de 
estratégias de gerenciamento 
de riscos ligados a preços de 
commodities.

mais commodites pode a curto e mé-
dio prazo ser um complicador para o 
produtor? Pois em 2004 num período 
curto a soja atingiu R$ 52,00 quando 
até aquele momento o investimento 
do produtor rural nos insumos para 
um plantio era de 40 sc/ alqueires. 
Mas com a queda rápida da soja que 
num período de seis meses voltou 
para R$ 29,00 o custo (investimen-
to) dos mesmos insumos para plantio 
passou  para 75 sc/alqueires, o que 
demorou praticamente dois anos para 
voltar a normalidade. Isso hoje não 
pode ocorrer, tendo em vista que esse 
preço tanto da soja como do milho 

Direto de Chicago (EUA), o consultor in-
ternacional em commodities, investimentos 
e economia, diretor de Novos Negócios da 
Futures International, Pedro H. Dejneka, 33, 
concede uma entrevista especial à revista 
Sindirural.  Numa época em que os preços 
dos grãos estão em alta e o Brasil se benefi-
cia com a quebra da safra americana, o con-
sultor internacional alerta o produtor rural 
em relação a investimentos. Dejneka explica 
que o momento é de poupar, “eu ficaria no 
momento o mais capitalizado possível”, diz 
ele. E acrescenta: “O mercado está muito di-
nâmico, e temos envolvimento de muito mais 
participantes nesse mercado, e isso distor-
ce bastante a relação de preços às vezes. 
O produtor deve ficar atento à margem de 
lucro dele, não no preço”.

O consultor sempre vem ao Brasil par-
ticipar de palestras e outros eventos rela-
cionados ao agronegócio. Durante o mês de 
agosto ministrou no Seminário “Os segredos 
fora da porteira”, ao lado do coordenador 
do departamento técnico e econômico da 
FAEP, Pedro Loyola. O ciclo de palestra ocor-
reu em todo o Estado do Paraná, na ocasião 
os produtores puderam entender melhor so-
bre a comercialização dos grãos, tendências 
dos preços, como gerenciar riscos e a influ-
ência das commodities agrícolas no mercado 
global. Em Cascavel, o evento ocorreu em 
parceria com o Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, no dia 21 de agosto. Na entrevista, 
Dejneka fala também sobre o Brasil no cená-
rio internacional como exportador de milho e 
esclarece sobre a alta dos insumos.

tornam alguns segmentos na cadeia 
produtiva inviáveis?

Dejneka - Tudo pode ocorrer. A situa-
ção atual é delicadíssima, ela é de oferta e 
demanda. Pode acontecer dos preços des-
pencarem e os dos insumos permanecerem 
elevados? Pode, tudo pode acontecer. O 
produtor pode muito bem se defender contra 
isso no momento. Primeiramente ele pode 
fazer uma venda antecipada, fazer seu “pé 
de meia”. O produtor não deve só querer 
investir, ele deve guardar para fazer capital 
de giro para realizar sua atividade. Então, o 
produtor deve entrar numa gestão profissio-
nal da atividade dele, porque é uma ativida-
de de extremo risco, não depende só dele. 

“O mundo presta atenção no 
Brasil, diante disso, o país precisa 
subir e dar uma boa performance 
enquanto estiver em cima do 
palco. Faz-se necessário que o 
Brasil invista em infraestrutura e 
em medidas que
facilitem esse papel
elevado na exportação
mundial de milho”
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A produção depende, mas a comercialização 
não. Para evitar o “tombo” que aconteceu 
em 2004, em relação a insumos elevados 
e preços que despencam das commodities, 
deve-se usar o momento atual e fazer uma 
reserva. É importante usar todo o artifício 
que se pode usar, seja através de um barter 
(comércio de bens e serviços sem a utiliza-
ção de dinheiro), de uma troca, ele parar 
muitas vezes o uso de consumo do insumo 
dele, até para o ano seguinte.

SindiRural - Somente os problemas 
climáticos é que foram os responsá-
veis pelos atuais preços ou houve ou-
tra razão?

Dejneka – Com certeza somente os 
problemas climáticos elevariam os preços, 
mas não foi só isso, a outra parte seria a de-
manda. A demanda está tão acelerada que 
a quebra foi exacerbada. Mas o responsável 
pelos preços atuais é a combinação de que-
bra devido a problemas climáticos que tive-
mos e a forte demanda que continua.

 SindiRural - A cadeia produtiva dos 
suínos, aves e leite foi extremamente 
prejudicada. Quais seriam as medidas 
eficazes para sanar esses problemas? 
O que falta para esses setores em sua 
opinião?

Dejneka - As próprias empresas preci-
sam se profissionalizar melhor para enfren-
tar situações como essa, elas precisam fazer 
o gerenciamento de riscos para que haja 
uma cobertura antecipada, antes que pas-
sem por uma situação tão difícil quanto essa. 
Mas não é só isso que resolveria o proble-
ma, mesmo com o gerenciamento de riscos 
perfeito, ainda há problemas, então, deve-
se fazer um caixa separado. As empresas 
grandes têm capital de giro para suportar 
a crise, infelizmente as pequenas e médias 
não têm. Esse é o problema desse ciclo no 
mercado que acaba prejudicando a pequena 
e média empresa. Seria válido algum tipo de 
programa que aumente o profissionalismo, 
o conhecimento das empresas, para que 
possam fazer esse gerenciamento de riscos. 
Também seria importante assistência do go-
verno local, que não seja uma doação, mas 
que seja um programa de empréstimo para 
poder ajudar e manter essas pequenas e 
médias empresas, pelo maior tempo possível 
durante esse período negativo. 

Sindirural - Após a regularização 
da produção e estoques, a soja, prin-
cipalmente, ficará num novo patamar 
de preços?

Dejneka – É muito difícil dizer que vai 
haver soja abaixo de 10 dólares. Pode acon-
tecer, mas teremos aí safra após safra, após 
safra, até a super safra. Precisamos ter uns 

três ou quatro ciclos, América do Sul, Estados 
Unidos combinados de uma safra muito forte 
para que possamos ter uma soja abaixo de 
10 dólares. Portanto, um novo patamar en-
tre 10 e 16 dólares, isso é um patamar que 
devemos nos acostumar para os próximos 
anos. Em anos de problema de produção, 
teremos a parte superior desse patamar 
podendo até elevar isso, acho que este ano 
ainda exista o perigo da soja ultrapassar 18 
ou 19 dólares. Isso, caso a demanda conti-
nue elevada, mas com uma super safra no 
Brasil e uma produção boa aqui nos Estados 
Unidos, ano que vem podemos muito bem ter 
a soja no final do ano, que vem operando 
abaixo de 11 dólares.

Sindirural - Já temos uma parcela 
significativa da produção de soja da 
próxima safra (2012/2013) comer-
cializada, isso pode influenciar nos 
preços?

Dejneka – Ela pode influenciar de uma 
certa maneira porque vai ter menos venda 
na época de colheita na América do Sul. Es-
tou muito surpreso de maneira positiva com 
essa venda antecipada. O produtor fez muito 
bem em vender antecipado, e vai continuar 
a vender antecipado quando essa soja reto-
mar a alta. Mas não há uma influência signifi-
cativa nos preços, pois na época de colheita 
ainda tem pressão, como podemos observar 
nos EUA, em setembro. Essa comercializa-
ção antecipada é um fator positivo.

Sindirural - Seria o momento 
oportuno de o produtor rural fazer in-
vestimentos?

Dejneka – Depende muito da situação 
individual de cada um. Se é um produtor que 
precisa investir para sustentabilidade da 
produção dele, se é algo que terá efeito di-
reto e necessário para ele, ele deve investir. 
Mas o momento atual é do produtor fazer 
seu “pé de meia”, ele deve investir seu di-
nheiro de maneira cautelosa, conservadora. 
Tendo em vista que esse mercado não dá 
deixas sempre, como está dando agora. 
Então, tem que se prevenir, caso o cenário 
venha a virar. Eu ficaria no momento o mais 
capitalizado possível.

Sindirural - Como o Brasil está 
sendo visto no cenário internacional 
como exportador de milho?

Dejneka – Percebe-se que o Brasil tem 
uma importância cada vez maior aos olhos 
das pessoas. O Brasil precisa investir ainda 
mais em logística para realmente assumir 
esse posto de importância no mercado como 
exportador de milho. O mundo presta aten-
ção no Brasil, diante disso, o país precisa 
subir e dar uma boa performance enquanto 
estiver em cima do palco. Faz-se necessário 
que o Brasil invista em infraestrutura e em 
medidas que facilitem esse papel elevado na 
exportação mundial de milho.

Sindirural - Nesse momento, qual 
conselho você daria ao produtor rural?

Dejneka – O produtor deve tomar mui-
to cuidado, é estranho até falar sobre isso, 
tendo em vista que estamos num ano de al-
tas históricas, mas não pense que sempre 
isso vai acontecer, e não necessariamente 
tentem fazer correlações do que ocorreu no 
passado. O mercado está muito dinâmico, e 
temos envolvimento de muito mais partici-
pantes nesse mercado, e isso distorce bas-
tante a relação de preços às vezes. O produ-
tor deve ficar atento à margem de lucro dele, 
não no preço. Não é toda vez que se tem 
dinheiro líquido no bolso que se deva gas-
tar, ele deve ficar cada vez mais capitalizado, 
para que suporte os anos de turbulência.

“O momento atual é de o 
produtor fazer seu “pé de 
meia”, ele deve investir 
seu dinheiro de maneira 
cautelosa, conservadora. 
Tendo em vista que esse 
mercado não dá deixas 
sempre, como está dando 
agora. Então, tem que se 
prevenir, caso o cenário 
venha a virar”
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VENHA CONHECER A LINHA T7
NA METROPOLITANA TRATORES

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

www.metropolitanatratores.com.br

MAIS PRODUTIVIDADE E POTÊNCIA
Sistemas inteligentes que permitem o aumento de potência e torque 
automaticamente de acordo com as operações do trator. 
Motores eletrônicos de 197 e 213 cv.

CONFORTO E PRAZER
ABSOLUTO PARA OPERAR.
A cabine dos tratores T7 é a mais silenciosa 
do mercado: apenas 69,6 dB. Os controles 
laterais proporcionam uma ergonomia 
fantástica, com os controles conveniente-
mente posicionados ao alcance da sua mão. 

ROBUSTO, CONFIÁVEL E VERSÁTIL.
Os tratores da linha T7 foram feitos para 
pegar pesado no campo e enfrentar 
qualquer tipo de serviço sem comprometer 
o desempenho e a produtividade.

ATÉ 20% MENOS PESO POR
HP DE POTÊNCIA.
A potência de um grande trator com uma 

redução considerável no peso. 

O PRAZER DA AUTOMAÇÃO
As mais avançadas transmissões 
powershift proporcionam troca 
automática no campo e na estrada. Os 
limites do câmbio adaptado do “Modo de 
Campo” foram ajustados para se 
adequarem à TDF ou ao trabalho de 
tração, enquanto a extensão das marchas 
no “Modo de Estrada” pode ser 
predefinida para cargas pesadas ou leves. 
O Sequenciamento do Giro de Manobras 
de Cabeceira pode eliminar tarefas 
repetitivas: o operador pode gravar suas 
ações e repeti-las no momento 
necessário.
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Tarde de campo do Iapar discutiu integração lavoura e pecuária

Produtores rurais, engenhei-
ros agrônomos e técnicos agrí-
colas participaram da palestra 
“Silagem de Milho”, realizada no 
dia 14 de agosto, no auditório do 

O Instituto Agronômico do 
Paraná (Iapar) promoveu no 
dia 29 de agosto uma tarde de 
campo sobre integração lavoura 
e pecuária, dirigida a produtores, 
técnicos e estudantes. O evento 
ocorreu na Estação Experimental 
do Iapar de Santa Tereza do Oes-
te e contou com a presença do 
secretário de Agricultura e Abas-
tecimento do Paraná, Norberto 

Ortigara, e de diversas autorida-
des. Cerca de 200 participantes 
assistiram às apresentações 
técnicas conduzidas por pesqui-
sadores do Iapar e especialistas 
da Coopavel e da Emater. Entre 
os temas abordados, as opções 
de forrageiras de inverno para 
integração lavoura e pecuária; 
novas cultivares de aveia forra-
geira e aveia granífera, adubação 

e plantas melhoradoras de solo e 
consórcio de gramíneas e legumi-
nosas. Na ocasião, o presidente 
da ABID (Associação Brasileira de 
Irrigação e Drenagem), Helvecio 
Mattana Saturnino, falou sobre o 
XXII Congresso Nacional de Agri-
cultura Irrigada (XXII Conird), que 
será realizado em Cascavel de 4 
a 9 de novembro.

O presidente do Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel, Paulo 
Orso, juntamente com o secretário 
da entidade, Paulo Vallini, realiza-
ram uma visita às instalações do 
Porto de Paranaguá. A Faep orga-
nizou três grupos de líderes sindi-
cais e produtores de todo o Estado 
do Paraná. O encontro ocorreu 
no dia 10 de agosto, acompanha-
do pelo engenheiro agrônomo e 
responsável pela área logística e 
infraestrutura do DTE/FAEP, Nilson 
Hanke Camargo. Na ocasião, os 
produtores puderam conhecer o 
estágio final do país na produção 
agrícola, como também as insta-
lações da indústria de fertilizantes 
Fospar S/A, que está instalada em 
Paranaguá desde 1976. Na visita 
também foi apresentado pelo su-
perintendente, Henrique Oliveira, 
a forma de operação da unidade.

Sindicato Rural de Cascavel. O 
evento foi promovido pela Rural 
Leite em parceria com empresas 
de nutrição. O professor, enge-
nheiro agrônomo e doutor em 

Produção Animal e Nutrição de 
Ruminantes, Mikael Neumann, 
abordou sobre pontos funda-
mentais para uma silagem de 
milho de boa qualidade.

“Silagem de Milho” foi tema de palestra no Sindicato Rural

Para quem deseja 
trabalhar com o morango 
em Cascavel, a garantia de 
lucro é certa. Há na cida-
de um mercado excepcio-
nal para a fruta. Somente 
na 14ª Festa do Morango 
e Feira do Artesanato, 
realizada nos dias 16 a 19 
de agosto, no Centro de 
Convenções e Eventos de 
Cascavel, foram comercia-
lizados sete mil quilos de 
morango. O evento, que 
já é tradicional e faz parte 
do calendário gastronômi-
co da cidade, reuniu cerca 
de 60 mil pessoas durante 
os quatro dias. A Festa 
do Morango é organizada 
anualmente pela associa-
ção dos moradores do 
jardim Maria Luíza. Nesse 
ano, a festa entrou para 
o Calendário Oficial de 
Eventos do Paraná. Quem 
visitou pode saborear as 
muitas delícias elaboradas 
com o morango, como 
tortas, doces, bombons 
recheados, mousses, a 
fruta in natura e a grande 
novidade de 2012: o 
quentão de morango.

Mercado 
excelente em 
Cascavel para 
o produtor de 
Morango

Diretores  do Sindicato Rural visitam Porto de Paranaguá

Paulo Orso e Paulo Vallini conheceram como opera o Porto

REGISTRO
Os alunos do curso de Pro-

dução Artesanal de Alimentos 
- beneficiamento, transformação 
e conservação de pescados ela-
boraram diversos pratos típicos 
à base de peixe.  O curso, que 
tem como objetivo desenvolver 
corretamente os processos de 
beneficiamento e de conservação 
de pescados, foi oferecido pelo 
SENAR, em parceria com Sindica-
to Rural Patronal de Cascavel. A 
atividade foi realizada durante os 
dias 21 e 22 de agosto no Sindi-
cato, ministrada pela instrutora 
do SENAR, Zeli Ferreira.

Pratos típicos à base de pescado são sucesso em curso

O seminário “Os segredos 
fora da porteira”, promovido 
pelo Sistema Faep (Federa-
ção da Agricultura do Estado 
do Paraná), em parceria com 
o Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, reuniu em torno de 
200 pessoas, inclusive partici-
pantes do Paraguai, no auditó-
rio do Sindicato. O evento ocor-
reu no dia 21 de agosto e teve 
como palestrantes o consultor 
em commodities e macroeco-
nomia, Pedro H. Dejneka, de 
Chicago (EUA), que abordou 
sobre “Perspectivas para a Co-
mercialização Agrícola da Safra 
2012/2013”, e o economista e 
coordenador do Departamento 
Técnico e Econômico da Faep, 
Pedro Loyola, que falou sobre 
“As Mudanças na Política Agrí-
cola e Atuação da Faep”. Na 
ocasião, os participantes pude-
ram esclarecer dúvidas sobre 
a comercialização de grãos, 
como gerenciar riscos, as ten-
dências de preços, a situação 
de mercado global e sua influ-
ência nas commodities agríco-
las. O seminário “Os segredos 
fora da porteira” percorreu 
várias cidades do Paraná, en-
tre elas, Ponta Grossa, Pato 
Branco, Guarapuava, Palotina, 
Goioerê, Maringá, Londrina e 
Cambará.

Sindicato reúne 
grande público 
em seminário

Grande público compareceu para ouvir o consultor em commodities e 
macroeconomia, Pedro H. Dejneka.

Milton Locatelli recepcionou vários convidados no almoço na sede da 
entidade, dentre eles o presidente do CREA-PR, Joel Kruger

AREAC comemorou 44 anos no Dia do Engenheiro Agrônomo
Os 44 anos da Associação 

dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel e região foi marcado 
por uma data muito importante 
e especial, o dia 12 de outubro, 
quando é comemorado o dia do 
engenheiro agrônomo. A data 
faz alusão à primeira regulamen-
tação da profissão, ocorrida em 
1933. Com sua sede em Casca-
vel, a AREAC foi fundada no dia 
12 de outubro de 1968. A enti-
dade atua em defesa da profis-
são do engenheiro agrônomo e 
prioriza um trabalho em prol da 
sustentabilidade ambiental.  Para 
comemorar essas datas, foi rea-
lizada uma confraternização no 
dia 12 de outubro, na sede ARE-
AC, onde foi oferecido um delicio-
so costelão.

 O evento organizado pela 
atual diretoria da entidade, que 
tem a frente o engenheiro agrô-
nomo Milton Locatelli, reuniu 
profissionais da área e familiares. 
“As datas são de suma importân-
cia, foi um momento de integra-
ção entre associados, familiares 
e amigos”, observa o presidente 
da AREAC, Milton Locatelli. O pre-
sidente do Crea/PR e engenheiro 
civil, Joel Krüger, também esteve 
presente na confraternização, 
além do vice-prefeito de Casca-
vel, Jadir de Matos.

 Locatelli destaca que a en-
tidade participa ativamente na 

defesa da categoria. “Dentre as 
bandeiras da AREAC podemos 
citar a busca de uma resolução 
para a emissão do receituário 
agronômico, que está em dis-
cussão desde 2006 no CREA-PR, 
através de Grupo de Trabalho 
composto por conselheiros e 
convidados representantes de 
entidades como SEAB, OCEPAR, 
MAPA, FAEP, EMBRAPA, FEAP 
(Federação dos Engenheiros 
Agrônomos do Paraná), ANPARA, 
APEPA, e outras. Também reivin-
dicamos a derrubada do decreto 
90.922 que deu igualdade de 
direito aos técnicos agrícolas”, 
enfatiza o presidente Milton.
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Uma das empresas regionais que mais 
sentiu o efeito da crise no setor da avicul-
tura foi a Diplomata Agroindustrial, sob o 
comando do empresário Alfredo Kaefer. A 
empresa, que demitiu 1.500 funcionários e 
vive problemas diários com fornecedores e 
criadores integrados, entrou com pedido 
de recuperação judicial e deve apresentar 
no mês de outubro um plano para começar 
a sanar as suas dívidas. “Somos apenas um 
elo da cadeia. Hoje temos algumas deze-
nas de empresas na mesma situação nossa. 
A diferença é que optamos pelo caminho 
legal, se apoiando na legislação existente 
para lidar com nosso problema”, afirma 
Kaefer. “Agora vamos apresentar um plano 
de recuperação e enquadrar nossa empre-
sa numa nova realidade”, complementa. 

“O mais importante é analisarmos 
agora porque estamos nessa crise. E a 
conclusão que chego é de que o governo 
foi incompetente ao lidar com o problema 
e omisso com o setor”, afirma Alfredo. O 
empresário lembra que há vários anos a 
avicultura sofre com diversos fatores de 
mercado, a começar pela crise da gripe 
aviária, seguida pela quebra dos bancos 
americanos em 2008. “Já entramos em 
2009 em crise. O dólar se manteve extre-
mamente baixo, prejudicando as exporta-
ções. Os preços no mercado internos se 
mantiveram ruins, com uma tributação alta 
e juros extorsivos. Esse tripé “câmbio-juros
-impostos” já estava castigando a avicultu-
ra”, recorda o empresário. “Nunca tivemos 
margens boas para recuperar as perdas. 
Foram vários anos tendo que cumprir in-
vestimentos e projetos de expansão sem 
condições para isso. No segundo semestre 
de 2011 tivemos que lidar com a crise dos 
preços. Em julho de 2012 vem o estouro do 
preço do farelo de soja e do milho, devido 
à quebra da safra americana, que culminou 
neste quadro atual”, lembra  Alfredo. 

Para ele, o governo não cumpriu seu 
papel, não interferindo no mercado nem 
criando medidas para proteger os avicul-
tores. “Quando falta trigo no mercado, o 
governo interfere para regular os estoques. 
O mesmo acontece quando há crise de 
combustível ou no setor automotivo. É 
para isso que existe o governo”, diz Kae-
fer. “O governo federal foi incompetente 
ao não prever a crise na avicultura e suino-
cultura e ao não se precaver com estoques 
reguladores para equilibrar o preço da soja. 
Tinha que ofertar grãos para segurar o pre-
ço. Além disso, tinha que ter subsidiado o 
frete, porque está sobrando soja no norte 
do Mato Grosso e em Goiás. O pior de 

falta para o setor de avicultura. “Precisamos 
de união, um batalhar pelo outro, irmos jun-
tos até a empresa com uma boa represen-
tatividade de avicultores e mostrar nossos 
problemas, sem ajuda não vamos chegar a 
lugar nenhum”, observa o avicultor.

O empresário Alfredo Kaefer, diretor da 
Diplomata Agroindustrial, chegou ao ponto 
de pedir renegociação judicial das dívidas da 
empresa, que estão estimadas em R$ 500 
milhões. “Já demitimos 1.500 funcionários e 
paramos a produção em algumas unidades”, 
lamenta Kaefer. Outras empresas do seg-
mento também passam por dificuldades fi-
nanceiras devido à má fase do setor. “O pre-
ço exorbitante dos grãos geraram enormes 
prejuízos diários a frigoríficos no Paraná, 
Santa Catarina e São Paulo, que chegaram 
a parar a produção”, alerta o empresário.

Diante de tamanha crise, algumas em-
presas têm visto na possibilidade de fusão 
uma saída para evitar quebras no segmento. 
É o caso da Averama, que tem sede em Umu-
arama/PR, que vai unir-se à BR Frango, de 
Santo Inácio, municípios localizados no no-
roeste do Estado. A Averama, que tem dois 
frigoríficos, abatia 150 mil frangos por dia, 
com a crise, a empresa passou a abater 30 
mil frangos por dia. A BR Frango tem capa-
cidade para abater 210 mil frangos por dia, 
a empresa entrou em operação em março 
deste ano.

LEITE
Os produtores de leite também senti-

ram esse impacto. “O preço do farelo de 
soja triplicou, o milho subiu muito. Aumen-
tou 50% o custo de alimentação para meus 
animais, tem produtores que cortaram pela 

tudo foi não ter fornecido linhas de crédito 
para os avicultores em crise”, reclama.

O empresário afirma que os avicultores 
se mobilizaram para buscar auxílio junto ao 
Governo Federal. “Fomos ao Ministério da 
Agricultura e no Ministério da Fazenda, fi-
zemos comitivas de produtores junto com 
deputados e presidentes das associações, 
mas de nada adiantou”, explica.

Kaefer desabafa ao falar sobre a situa-
ção da Diplomata. “Algumas pessoas per-
guntam porque outras empresas não senti-
ram a crise como a Diplomata. As grandes 
não foram afetadas, como a BRF, Marfrig 
(Seara) e a JBS, que comprou a Frango-
sul recentemente. Essas empresas tiveram 
irrigação de recursos por bancos oficiais 
de forma assombrosa, através do BNDES 
e Caixa Econômica Federal. Outras que 
estão fora da crise são as cooperativas, 
que tiveram os produtores cooperados não 
produtores de frango, especialmente os de 
soja, para pagar a conta do prejuízo”, diz 
Alfredo. Além disso, complementa, “as 
grandes cooperativas tem benesses de fi-
nanciamentos que não acabam mais. Para 
se fazer uma comparação, o produtor co-
operado entrega na cooperativa uma saca 
de milho a R$ 22, enquanto que as empre-
sas como a nossa tem que pagar R$ 30,00 
no mercado”.

 “Agora temos que lidar com a dura 
realidade, com a redução de produção, 
com pequenos produtores prejudicados e 
demissões que estão acontecendo às cen-
tenas”, lamenta. “Tudo se resolve na vida 
no amor ou na dor. No nosso caso, infe-
lizmente para todos nós, vai ser na dor”, 
finaliza o empresário.

ALFREDO KAEFER:

“GOVERNO FEDERAL FOI 
INCOMPETENTE E OMISSO 
COM A AVICULTURA”

Kaefer: “O governo federal foi 
incompetente ao não prever a crise na 
avicultura e suinocultura e ao não se 
precaver com estoques reguladores 
para equilibrar o preço da soja.”

Renato Martini: “Estamos vibrando 
nesse momento, porém precisamos 
estar atentos, sem euforia”

MERCADO

A quebra na safra americana com per-
das de 100 milhões de toneladas de milho e 
de 20 milhões na soja fez com que os preços 
dos grãos tivessem altas históricas no Bra-
sil, fato que agradou, e muito, os produtores 
dessas commodities. A soja e o milho tem 
uma grande demanda mundial de consumo, 
especialmente por parte da China e EUA, o 
que eleva os preços internacionais quando 
há diminuição da oferta no mercado. “Esta-
mos felizes, otimistas, mas também nos pre-
ocupamos quando quebra um elo da cadeia, 
tendo em vista que posteriormente teremos 
consequências em relação a isso”, diz o 
produtor rural e um dos representantes das 
Comissões Técnicas de grãos do Sindicato 

DESEQUILÍBRIO 
NO CAMPO

Enquanto produtores de 
grãos comemoram o preço 
alto, devido à quebra 
na safra americana, os 
produtores de aves e 
suínos buscam alternativas 
para superar a crise

Rural Patronal de Cascavel, Renato Martini. 
SETORES SOFREM

Para os setores que dependem desses 
grãos, como é o caso das aves, suínos e 
pecuária leiteira, o momento é preocupan-
te. “Percebemos produtores dia após dia 
mais descapitalizados, com o fechamento 
de granjas, abatedouros e crise, sem ve-
rem uma luz no fundo do túnel. Eles estão 
lançados a sorte, esperando que aconteça 
algum milagre para que possam continuar a 
produzir. É a maior crise da história. Já pas-
samos pela famosa e terrível peste suína, 
mas a crise atual tem o maior agravante: os 
custos de produção exorbitantes”, reclama 
o suinocultor Alcides Miotto.

AVICULTURA
No setor da avicultura os problemas são 

semelhantes. “Nosso investimento é alto 
e o retorno não é suficiente, há momentos 
que nos sentimos desolados”, emociona-se 
o produtor e representante das Comissões 
Técnicas da avicultura do Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel, Adair Oldoni. 

De acordo com o levantamento reali-
zado pela Embrapa Suínos e Aves no mês 
de agosto o custo da produção de frango 
no Paraná aumentou 60%, entre agosto de 
2010 a agosto de 2012. Há dois anos o pro-
dutor pagava R$1,48 para produzir um quilo 
de frango vivo. Já em agosto gastou apro-
ximadamente R$ 2,38. Oldoni aponta o que 

Preços da soja e milho 
afetam setor produtivo

Preço do milho e soja atingiram índices históricos em 2012: alegria de uns e tristeza de outros
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metade a ração do gado de leite. Estamos 
tentando contornar esta situação, mas está 
muito difícil”, explica o produtor Jair Nunes.

SUINOCULTURA
A exportação de carne suína no Para-

ná caiu 25% no mês de agosto em relação 
ao mesmo período em 2011, segundo da-
dos fornecidos pela Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento (Seab), 
através do Departamento de Economia Ru-
ral (Deral). Em agosto de 2012, o Paraná 
exportou 4,3 mil toneladas de carne suína, 
no mesmo período em 2011, a exportação 
foi de 5,8 mil toneladas. 

SOJA E MILHO
No entanto, o cenário muda completa-

mente quando o assunto são os grãos. Se-
gundo o Deral/Seab, 30% da soja e 10% do 
milho que ainda serão plantados no Paraná 
na safra 2012/2013, já foram vendidos. 
Mas, de acordo com Martini, o momento 
para os produtores de grãos deve ser de 
cautela. “Estamos vibrando nesse momento, 
porém, o mercado muda muito, precisamos 
estar atentos, sem euforia, seria interes-
sante fazer uma reserva, se prevenir e não 
investir sem ter certeza da necessidade”, 
alerta o produtor.

Produtores de frango acumulam prejuízos nos últimos anos, principalmente em 2012 com a crise do farelo

Adair Oldoni: “Nosso investimento é alto 
e o retorno não é suficiente”

Para Miotto, o setor carece de políticas 
de preços mínimos e representantes pró-
prios. “Falta de atitude do governo em não 
interferir nos custos, pois tem condições 
de proteger o produtor, com milho e farelo 
com custos mais favorecidos, dos estoques 
reguladores, e comprar o excedente da car-
ne, até que tenha um equilíbrio do custo de 
produção com o mercado. Usando depois 
essa carne para regular, quando o mercado 
aviltar o consumidor.  Nota-se também que 
tudo é moroso, não existe políticas de ações 
imediatas, só observa-se promessas sem 
cumprimento”, indigna-se o suinocultor.

Alcides Miotto: “Com essa crise, os custos 
de produção estão exorbitantes”

Jair Nunes: “Há produtores que cortaram 
até 50% a ração dos animais”
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nitário, Ivonete Mendes Krezeinski.
Na ocasião, os candidatos puderam ex-

planar sobre os principais pontos de seus 
planos de governo. O presidente do Sindica-

to Rural de Cascavel, Paulo Orso, enfatizou 
a importância do documento. “Fico feliz com 
a presença dos candidatos para ouvir nos-
sas sugestões. Dessa maneira, sentimo-nos 

com a missão cumprida em representar os 
anseios de todos os produtores rurais, pe-
quenos ou grandes, de Cascavel”, afirmou.

Av. Brasil, 6921 - Em frente à Havan - Cascavel - PR - Fone (45) 3225-1315

Ofertas válidas até 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoque

Vai reformar ou construir? Confira as nossas ofertas!

Agrílico
semi-brilho 18L

Coriarte

R$119,90
à vista

Textura ougrafiato 25kgRev Quartz

R$35,00à vista

Massa

corrid
a 25kg

Rev Quartz

R$18,00
à vista

SAÚDE
- Viabilização de poços artesianos e abastecedores comunitários 

nos locais críticos do município com regularização e viabilização para 
uso coletivo;

- Readequação com investimentos em estruturas, equipamentos, 
veículos e profissionais, dos postos de saúde dos distritos de forma a 
ter um melhor atendimento, evitando o deslocamento para a sede do 
município;

- Implantar a coleta seletiva do lixo nos distritos colocando o mate-
rial reciclável em containers.

INFRAESTRUTURA
- Solicitar ao governo do estado do Paraná, a responsabilidade 

da manutenção das estradas estaduais não pavimentas do município, 
como: estrada da Bandeira, estrada da Melissa e Castelo;

- Estabelecer um cronograma de pavimentação poliédrica, asfal-
tamento e readequação das estradas rurais em parceria com os pro-
dutores, obtendo os recursos financiados pelo Governo Estadual e/ou 
Federal;

- Criar na localidades do interior, programas e atividades de espor-
te, lazer e infraestrutura para a população;

- Melhoria ou implantação de salões comunitários;
- Incrementar com mais máquinas e equipamentos a patrulha ru-

ral do município de forma a prestar um melhor serviço ao produtor e 
cobrando pelo serviço da forma como hoje é feito e cujos recursos vão 
para a FUNDER;

- Melhorar os acessos as propriedades;
- Descentralizar os equipamentos e máquinas responsáveis pela 

conservação da estradas e atendimento ao produtor rural, que deverá 
ser coordenado pelos conselhos distritais.

CAPACITAÇÃO
- Que todo agricultor ao se utilizar de recursos públicos para fomen-

to ou melhoria de sua atividade seja obrigado a se capacitar através de 
cursos de SENAR e/ou EMATER;

- Que todo agricultor ao fazer uso de equipamentos e máquinas 
agrícolas da prefeitura seja obrigado, se necessário, a se capacitar atra-
vés de cursos de SENAR e/ou EMATER;

- Incrementar ainda mais a capacitação dos produtores rurais utili-
zando as instalações da FUNDETEC/AGROTEC em parcerias com as enti-

dades e empresas do agronegócio. 
FOMENTO

- Estabelecer um programa de utilização de calcário para os pe-
quenos produtores;

- Desenvolver projetos para associações de pequenos produtores 
com o objetivo de conseguir recursos através de emendas parlamen-
tares e contrapartida do município para aquisição de máquinas e equi-
pamentos;

- Estudar / Planejar com as entidades representativas do meio rural 
alternativas de produção de forma a agregar maior valor a renda, prin-
cipalmente do pequeno produtor;

- Criar uma linha de crédito com fundo de aval para os horticultores, 
pois essa categoria não se enquadra nas linhas de crédito da agricul-
tura familiar (pelo valor alto do faturamento) e não têm garantias para 
financiamentos de custeio nas entidades bancárias (áreas pequenas).

EDUCAÇÃO
- Que todos os distritos tenham escolas municipais e colégios es-

taduais com qualidade no ensino, evitando dessa forma a vinda dos 
estudantes até a sede do município;

- Que o transporte dos estudantes da área rural seja melhor fis-
calizado pelo município para se manter um bom nível de qualidade e 
segurança no serviço.

SEGURANÇA PÚBLICA
- Que a polícia militar mantenha policiais residentes nos distritos o 

que dará maior agilidade no atendimento das ocorrências tanto na sede 
como na área rural do distrito;

- Estudar a possibilidade da criação de uma guarda municipal com 
poder de polícia;

- Criação dos módulos policiais junto a subprefeitura.
COMUNICAÇÃO

- Que todo produtor rural tenha acesso a telefone celular e internet.
GESTÃO

- Criação dos conselhos distritais para o gerenciamento das prio-
ridades locais;

- Que o município trabalhe em parceria com o COMDER para definir 
as prioridades na área rural;

- Elaborar o planejamento estratégico para cada distrito, procuran-
do priorizar suas potencialidades.

CONTEÚDO DO DOCUMENTO

O Sindicato Rural Patronal de Cascavel, 
juntamente com o Conselho Comunitário da 
Associação de Moradores (que representa 
47 associações de moradores dos sete dis-
tritos rurais do município), formularam um 
documento com as necessidades da área 
rural de Cascavel. As reivindicações foram 
entregues aos candidatos a prefeito de Cas-
cavel durante reuniões que ocorreram no 
Sindicato Rural durante o mês de setembro. 
Nas reuniões foi servido um café da manhã 
aos associados que se fizeram presentes 
em grande número para ouvir as propostas 
e fazer questionamentos sobre o plano de 
governo dos candidatos Jorge Lange (PSD), 
Professor Lemos (PT) e Edgar Bueno (PDT). 

As propostas apresentadas contemplam 
as áreas de saúde, infraestrutura, capacita-
ção, fomento, educação, segurança pública, 
comunicação e gestão. O texto foi repassado 
pelo presidente do Sindicato Rural, Paulo 
Orso e pela presidente do Conselho Comu-

As reivindicações são 
nas áreas de saúde, 
infraestrutura, capacitação, 
fomento, educação, 
segurança pública, 
comunicação e gestão

ELEIÇÕES 2012

NECESSIDADES
DO CAMPO
Prefeituráveis receberam 
propostas do Sindicato Rural

Jorge Lange (PSD), professor Lemos (PT) e Edgar Bueno (PDT) receberam documento com sugestões para planos de governo

A melhoria das estradas rurais é prioridade dentre as propostas apresentadas
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“A Revista Sindirural é de ex-
trema importância, pois infor-
ma ao produtor como o mesmo 
pode agregar valor à proprieda-
de, bem como a sua produção. 
Além de manter os produtores 
informados sobre as novas tec-
nologias disponibilizadas para o 
campo”.
Secretário de Agricultura de 
Cascavel e produtor rural João 
Cunha.

“Acho muito importante a Sindi-
rural. Além de informar o produ-
tor, ela nos orienta a como agir 
em algumas situações. Trabalho 
com leite e na revista anterior 
tinha uma matéria sobre o leite. 
Também gostei da reportagem 
sobre o câncer de pele, ou seja, 
temas interessantes”.
Produtora rural Maria 
Bernardini.

“Quem não é visto não é lem-
brado, essa divulgação valoriza o 
agricultor. As matérias agregam 
conhecimento e aprendizado. O 
produtor precisa estar bem infor-
mado. Fico ansioso esperando a 
próxima edição”.
Produtor rural e diretor 
do Sindicato Rural Haroldo 
Stocker.

“A Sindirural atende a um públi-
co seletivo que carece desse tipo 
de informação. É uma revista 
simples, clara e objetiva”.
Gerente da Shark Distribuidora 
Cesar Bonato.

www.aurusequipamentos.com.br - (45) 3223-0051  

Fabricação 
Própria! 

Móveis de Aço e  
Madeiras 
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Cilindro 
Maquina de macarrão 
e bolacha 
Moedor de carne 

SUPER PROMOÇÃO 
Cervejeiras  

* Varias Opções 

SUPER PROMOÇÃO 
Kit Multi Mix 

cavel. Além de comprovar que a região de 
Cascavel tem um universo de produtores que 
se caracterizam por pioneirismo na absorção 
de novas tecnologias. E com um público lei-
tor qualificado”, orgulha-se o jornalista.

“A Sindirural valoriza o produtor rural, 
mostra as atividades do campo que têm 
dado certo, e isso estimula outros a implan-
tarem a mesma ideia. Além de informar so-
bre as mudanças do segmento. A Sindirural 
é o feijão com arroz bem temperado”, acres-
centa o coordenador Vallini.

Para o presidente do Sindicato Rural, 
Paulo Orso, a revista é de suma importância 
para os produtores rurais. “A Sindirural é o 
caminho de ligação importante, tendo em 

vista que as ações dos sindicatos são divul-
gadas por meio dela, as reivindicações dos 
produtores, como também suas atividades. 
Os leitores podem conhecer através da revis-
ta as atividades agropecuárias desenvolvidas 
na região, tecnologias de ponta e a mesma 
oferece o trabalho de pesquisa e extensão 
do setor rural com qualidade”, destaca o 
presidente.

NOVO VISUAL
A partir da edição 29, a revista Sindi-

rural passou por mudanças no layout, com 
novo projeto gráfico e a editoria foi assumida 
pela NewMídia Comunicação. “Foi um grande 
desafio para nossa equipe. Assumimos uma 
publicação já respeitada e com alto padrão 

de qualidade que temos o dever de man-
ter.  Também temos a responsabilidade de 
representar o Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, uma das entidades representanti-
vas mais atuantes e respeitadas da região”, 
afirma o publicitário e diretor da NewMídia, 
Jair Reinaldo dos Santos.

Assim, a revista Sindirural cada dia mais 
se consolida como porta-voz das necessi-
dades dos produtores rurais de Cascavel e 
região, além de servir como meio de acesso 
às últimas novidades tecnológicas. “O que eu 
sempre digo é que nunca podemos esquecer 
que a revista Sindirural é feita para o pro-
dutor rural”, finaliza o coordenador Paulo 
Vallini.

ANIVERSÁRIO

No ano de 
2007 o Sindicato 
Rural Patronal de 
Cascavel comemo-
rou seus 40 anos 
e marcou essa 
data com o lança-
mento da Revista 
Sindirural. Publicada em novembro do mes-
mo ano, tendo 23 páginas na sua primeira 
edição, essa ferramenta de comunicação co-
meçou a fazer história no setor agropecuá-
rio de Cascavel. “Naquele momento tudo era 
experiência, tínhamos um bom motivo para 
elaborar a revista, tendo em vista o aniver-
sário do Sindicato. O nosso desafio era dar 
continuidade, buscar assuntos que fossem 
de interesse do produtor”, diz o coordena-
dor da revista, Paulo Vallini.

Hoje, a Sindirural é um veículo de co-
municação consolidado, que mostra a im-

30º SINDIRURAL
5 anos de histórias para contar
A revista oficial do 
Sindicato Rural de 
Cascavel completa 5 anos 
de publicação, levando 
informação e novidades 
tecnológicas ao produtor

Paulo Vallini, diretor do Sindicato Rural  de Cascavel e coordenador da revista: 
“Nosso desafio é sempre buscar assuntos de interesse do produtor”

portância do campo e defende os interesses 
dos produtores. “É um espaço importante 
para difusão de novas práticas e tecnolo-
gias voltadas ao campo. Também tem sido 
porta-voz das reivindicações do segmento 
agropecuário e um veículo que estimula a 
organização no setor rural”, explica o jor-
nalista Marcos Giovanella, que escreveu a 

revista por 28 edições.
Ele conta qual é a sensação de ter reali-

zado esse trabalho. “Satisfação por concre-
tizar a ideia de um veículo de comunicação 
com conteúdo que atraísse o produtor rural 
e, ao mesmo tempo, mostrasse a toda a so-
ciedade a importância do agronegócio para 
a vida das pessoas e para a cidade de Cas-

A revista do produtor rural
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LUTO

Nascido em 1928, natural de Canela/RS, 
Adelar Bertolucci veio para Cascavel no ano 
de 1949. Falecido no último dia 19 de se-
tembro, com 83 anos, esse pioneiro deixou 
suas marcas no município como construtor 
da cidade e exemplo de determinação e 
ousadia. Seu papel foi fundamental para o 
desenvolvimento de Cascavel.

O cunhado, Dércio Galafassi, relata mo-
mentos importantes vividos por Bertolucci. 
“Quando ele chegou a Cascavel não tinha 
praticamente nada construído, mas ele lutou 
pela cidade e obteve grandes conquistas”, 
observa Galafassi.

Adelar Bertolucci foi um dos fundadores 
do Tuiuti Esporte Clube, no ano de 1949 e 
contribuiu ativamente na Emancipação po-
lítica da cidade em 1952. Foi vereador por 
duas legislaturas, primeiro secretário da 
câmara municipal e único vereador reeleito. 
“Na época em que era vereador foi um dos 
autores da lei que nominou as ruas de Cas-
cavel, a Avenida Brasil e as ruas paralelas 
com os nomes dos estados. Isso simbolizava 
que Cascavel tinha recebido brasileiros de 
todos os estados”, explica Galafassi.

Ele acrescenta. “Adelar, era sério, rigoro-
so, determinado, homem trabalhador, onde 
tinha um problema na cidade lá estava ele, 
lutou e venceu por Cascavel”.

O primeiro banco do município, o Banco 
Agrário Vale do Piquiri, foi trazido pelo se-
nhor Adelar. Sua contribuição na fundação 
da Acic (Associação Comercial Industrial de 
Cascavel) foi muito grande, no ano de 1960.  
Em 1963, também ajudou a fundar o Rotary 
Clube. Doou terreno para fundar a Associa-
ção Atlética Comercial e também ajudou a 
fundar o Autódromo e Country Clube.

Não há dúvidas quanto à importância 

ADEUS, PIONEIRO
O legado de Adelar Bertolucci
Pioneiro em Cascavel 
deixou marcas 
inesquecíveis no município 
como precursor no 
desenvolvimento da cidade

produtores rurais, contribuindo com o de-
senvolvimento do segmento.

AMOR INCONDICIONAL
O amor incondicional e eterno pela es-

posa Adyles, que esteve casado durante 63 
anos, era notório. Segundo o cunhado Dér-
cio, eles se conheceram ainda na infância, 
já que eram vizinhos na época. Casaram, 
tiveram três filhos (Vitor Hugo, João Carlos 
e Tânia Mara) e tinham um relacionamento 
muito feliz.

Dois meses antes de Adelar falecer, sua 
esposa morreu. “A tristeza dele com a mor-
te da minha irmã foi muito grande, ele dizia 
que não conseguia mais viver sem ela, dizia 
que a saudade era imensa. Quando ele se 
despediu dela, pronunciou: Me espera que 
em breve irei te encontrar”, emociona-se o 
cunhado.

INSPIRAÇÃO
Adelar Bertolucci nos deixou um legado 

no qual podemos nos inspirar. Dedicação, 
coragem e integridade são marcas deixadas 
por ele. Sua capacidade de conduzir as mais 
diversas situações de maneira ética, honesta 
e correta é indelével. Bertolucci permanece-
rá em nossa memória e na história Cascavel.

História 
inusitada

Apaixonado por futebol e fã de 
carteirinha do Tuiuti Esporte Clube, 
Adelar Bertolucci sempre participa-
va de campeonatos. Numa disputa 
entre Cascavel e Foz do Iguaçu, 
ocorreu uma história curiosa. “Está-
vamos perdendo de 1 a 0 para Foz, o 
Adelar era o juiz. Nessa partida nós 
precisávamos empatar para sermos 
campeões desse torneio, e no se-
gundo tempo, o jogo foi para os 45 
minutos, 50 minutos, 60 minutos, 
e nada do juiz encerrar a partida. 
Quando passaram 70 minutos, Cas-
cavel fez um gol e empatou, então 
Adelar finalizou o jogo”, conta sor-
rindo o cunhado Galafassi.“Um legado e um bom 

exemplo de vida, são duas 
coisas que eternizam o ser 
humano, quando uma boa 
pessoa parte dessa vida”.

Vitorio Furusho

desse idealizador no crescimento de Casca-
vel.

LUTOU PELO SINDICATO RURAL
Adelar Bertolucci foi um dos fundadores 

da Associação Rural de Cascavel, hoje Sin-
dicato Rural Patronal, no ano de 1953. De 
acordo com Galafassi, Bertolucci lutou pelo 
Sindicato. “Esse terreno hoje do Sindicato foi 
uma conquista do Adelar, ele “brigou” por 
esse lote até o fim junto à prefeitura, com 
a determinação que só ele tinha, ele dizia: 
daqui eu não saio, esse terreno é nosso”, 
lembra Galafassi.

Bertolucci tomou posse da presidência 
da Associação Rural em 23 de junho de 
1957, onde administrou por dois anos. Após 
sua gestão como presidente permaneceu 
no Conselho da Associação durante muito 
tempo. Sempre lutando pelos direitos dos 

Adelar Bertolucci (1928-2012)

ORTOPLAN

A fusão das clínicas odontológicas Top 
Dent e Ortoplan vem demonstrar ainda 
mais a preocupação em disponibilizar ao 
paciente o melhor tratamento odontológico. 
Atuando há 29 anos em Cascavel, os odon-
tólogos Anita Chechetto, Angelo Segalla, 
Maria Inês Lacerda Muniz e Selma Segalla 
da tradicional Clínica Top Dent juntaram-se 
aos profissionais da ORTOPLAN, Ricardo 
Luis Lodi, Maikon Angelo Lodi, Danilo Mo-
leiro e Sui Ellen. Esses profissionais têm 
como fatores fundamentais a excelência e 
qualidade no atendimento, bem como uma 
vasta experiência na área e títulos de espe-
cialização e aperfeiçoamento odontológico, 
até mesmo no exterior.

O corpo clínico atende na região central 
de Cascavel, onde disponibiliza atendimento 
em todas as especialidades odontológicas a 
nível ambulatorial para crianças e adultos.

Da prevenção à completa reabilitação

Com sedes na Rua Minas Gerais e na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, a clínica amplia seu leque de atuação

A união das duas clínicas 
aumenta o leque de 
serviços oferecidos na 
área odontológica para 
Cascavel e região

 ESPECIALIDADES ODONTOLóGICAS
A Ortoplan atua na prevenção da cárie 

dental e outras doenças bucais desde a fase 
intra-uterina até a idade adulta. Também 
realiza tratamentos reabilitadores através 
da prótese (reabilitação oral), periodontia, 
endodontia, odontologia estética e cosmé-
tica, cirurgia e implantes, e na ortodontia. 
Através de intervenções ortodônticas pre-

A odontologia moderna evolui 
muito rapidamente e a união de vá-
rios dentistas com especialidades 
diferentes permite a utilização de 
técnicas e equipamentos de última 
geração nos tratamentos. O paciente 
não terá que se deslocar para outras 
clínicas para realizar qualquer proce-
dimento.  A Ortoplan está localizada 
na rua Minas Gerais, 2392, esquina 
com Afonso Pena, e na Avenida Bra-
sil, 3360, no bairro São Cristóvão. O 
telefone é (45) 3225-3525.  

Equipamentos de 
última geração e 
técnicas modernas

ventivas e corretivas com técnicas inova-
doras como Damon System, que possibilita 
correções mais rápidas em menos consul-
tas e com menor necessidade de extrações 
dentárias para alinhar o sorriso, proporcio-
nando o preenchimento facial -“bracelift”. 
Além da ortodontia invisível, que consiste na 
colocação do aparelho por trás dos dentes, 
preservando a estética do sorriso durante o 
tratamento.

A Ortoplan oferece modernas tecnologias, 
como o Damon System para alinhar o 
sorriso

INFORME PUBLICITÁRIO
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o curso abre oportunidades. “Eu e meus 
irmãos estamos todos trabalhando. Não há 
possibilidade de estar desempregado depois 
desse curso, o nível de conhecimento dos 
professores é muito alto. Saímos muito bem 
preparados para o mercado de trabalho, é 
um curso completo, aprendemos tanto na 
área de extensão e pesquisa, quanto na área 
técnica. A exigência dos professores fez com 
que nos tornássemos profissionais compe-
tentes”, elogia o agrônomo.

“Não temos egressos desempregados. 
O acadêmico quando iniciar esse curso 
pode esperar uma excelente formação téc-
nica, social e humana, bem como uma for-
mação diversificada,assim ele poderá atuar 
em diferentes áreas (fitotecnia, zootecnia, 
solos, engenharia rural, socioeconomia e 
meio ambiente). O aluno poderá também 
participar de projetos de pesquisa e ex-
tensão, recebendo bolsas e fazer parte de 
eventos científicos e intercâmbios”, relata o 
coordenador.

MERCADO DE TRABALHO
A área de atuação do engenheiro agrô-

nomo é muito ampla, pois sua formação per-
mite um embasamento satisfatório nas áreas 
fundamentais do conhecimento científico e 
técnico relacionado às ciências agrárias e do 
ambiente. “O mercado para esse profissional 
está em alta em todo o território brasileiro. 
Excelentes oportunidades na área do Agro-
negócio, da Agricultura Familiar, da Agro-
ecologia, dos serviços públicos e privados 
de Ensino, Pesquisa e Extensão”, observa o 
coordenador

O engenheiro agrônomo é indispensável 
para as empresas, cooperativas convencio-
nais e solidárias, de acordo com Wilson João-
Zonin. “O agrônomo pode atuar no campo 
da Assistência Técnica, no Planejamento de 
atividades agropecuárias, na esfera pública 
ou em ONG´s. E hoje, entre os grandes de-
safios da nossa profissão, está o de contri-
buir para um desenvolvimento sustentável: 
aumentando a produção, a produtividade, a 
qualidade dos produtos, com menos impac-
tos na saúde humana, no meio ambiente e 
na biodiversidade”, finaliza o coordenador 
do curso.

O coordenador Wilson João Zonin 
comemora: “Não temos egressos 
desempregados”

AGRONOMIA
Curso da Unioeste é referência

Há 17 anos, o curso de 
Agronomia da Universidade 
Estadual do Oeste 
prepara profissionais 
para o trabalho na área 
de Agronomia e se torna 
referência no mercado

Desde 1995, a Unioeste, campus Ma-
rechal Cândido Rondon, oferece o curso 
de Agronomia. Durante o período de cinco 
anos, os futuros engenheiros agrônomos 
têm contato com a agricultura regional, o 
que possibilita ao acadêmico a percepção 
prática desse mercado e o conhecimento da 
realidade dos produtores rurais e suas difi-
culdades. Assim, o futuro agrônomo adquire 
competência técnica para procurar respos-
tas a esses problemas no contexto ambien-
tal, social e econômico.      

O corpo docente do curso dispõe de 

profissionais altamente qualificados que 
preparam seus alunos para se destacarem 
no mercado de trabalho. “Todos os profes-
sores permanentes são doutores, com sóli-
da produção científica, que atuam além da 
graduação em Agronomia, nos Programas 
de Pós-Graduação em Agronomia e de De-
senvolvimento Rural Sustentável”, destaca 
o coordenador do curso de Agronomia da 
Unioeste, professor Wilson Zonin.

Para o engenheiro agrônomo Romeu 
Jung Junior, que realizou sua graduação na 
Unioeste, juntamente com seus dois irmãos, 

O campus de Marechal Cândido Rondon abriga o curso que figura como um dos melhores do Brasil

ENSINO SUPERIOR
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• Recuperação de áreas e pastagens degradadas;
• Implantação de sistemas orgânicos de produção agropecuária;
• Implantação e melhoramento de sistemas de plantio direto na “palha”;
• Implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária, lavoura-floresta, pecuá-
ria-floresta ou lavoura-pecuária-floresta;
• Implantação, manutenção e manejo de florestas comerciais, inclusive aquelas des-
tinadas ao uso industrial ou à produção de carvão vegetal;
• Adequação ou regularização das propriedades rurais frente à legislação ambiental, 
inclusive recuperação de reserva legal, de áreas de preservação permanente, e o 
tratamento de dejetos e resíduos;
• Implantação de planos e manejo florestal sustentável;
• Implantação e manutenção de florestas de dendezeiro, prioritariamente em áreas 
produtivas degradadas.

A QUE SE DESTINAM AS VERBAS DO ABC

Ibrahin Faiad: “Projetos para o bem 
estar dos animais resulta em aumento 
da qualidade do leite e longevidade”

utilizou o programa de financiamento conta 
como foi a aquisição.  “Financiamos um novo 
biodigestor, motor para geração de energia 
quase autossuficiente, é um conforto para o 
animal, pois fornecermos o melhor para nos-
sas vacas, assim as mesmas retribuem em 
leite de qualidade e longevidade”, explica o 
agropecuarista.

 “Esse programa atende muito bem esta 
situação do leite, não há como parar de in-
vestir, pois são técnicas sempre com muita 

inovação”, acrescenta Faiad.
No Paraná há um modelo específico de 

projeto técnico para encaminhamento dos 
financiamentos do Programa ABC. “O Banco 
vem promovendo constantes reuniões para 
divulgar o programa e capacitar as Empre-
sas de Assistência Técnica no correto pre-
enchimento dos projetos técnicos. O modelo 
pode ser visualizado na página da APEPA 
– Associação Paranaense de Planejamento 

Agropecuário”, explica o superintendente.
Os objetivos do Programa são: reduzir 

as emissões de gases do efeito estufa oriun-
das das atividades agropecuárias, reduzir 
o desmatamento e aumentar a produção 
agropecuária em bases sustentáveis. Outras 
metas também são adequar as proprieda-
des rurais à legislação ambiental, ampliar 
a área de florestas cultivadas e estimular a 
recuperação de áreas degradadas.

SUSTENTABILIDADE

Em 2010 o governo federal criou o 
Programa de Agricultura de Baixo Carbono, 
o mesmo fornece recursos e incentivos a 
produtores rurais para adotarem técnicas 
agrícolas sustentáveis. Isso para neutralizar 
ou reduzir a emissão dos gases do efeito 
estufa: gás carbônico, gás metano e óxido 

PROGRAMA ABC
Agricultores paranaenses 
colocam estado como 
líder em projetos do 
Programa Agricultura de 
Baixo Carbono com 810 
contratos, totalizando um 
valor de R$ 212 milhões

Paraná é lider em financiamentos
nitroso. O objetivo também é que a produção 
agrícola e agropecuária garanta mais renda 
ao produtor, mais alimentos para a popula-
ção e aumente a proteção do meio ambiente.

O Banco do Brasil disponibilizou R$850 
milhões da poupança rural para o financia-
mento do Programa ABC. De acordo com 
o superintendente de varejo do Banco do 
Brasil de Cascavel, Dirceu Tessaro, a pro-
cura pelas linhas de crédito tem crescido 
dia a dia. “Até 15 de setembro, no Paraná, 
foram financiados 810 contratos, num valor 
total de 212 milhões, sendo o estado líder 
em financiamento. As finalidades mais pro-
curadas no estado são: plantio direto, recu-
peração de pastagem e reflorestamento”, 
cita o superintendente. Ele aponta algumas 
vantagens. “Oferecemos juro barato, prazos 
longos e teto elevado”, acrescenta Tessaro.

O agropecuarista Ibrahim Faiad, que 
Dirceu Tessaro, superintendente de 
Agronegócios do Banco do Brasil: 
“Procura cresce dia a dia”
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As estufas agrícolas exigem grande cui-
dado e orientações adequadas durante sua 
instalação e manutenção. “Produtores que 
adotaram o uso de estufas montadas de uma 
forma correta relatam principalmente o  au-
mento na produtividade e na qualidade dos 

ESTUFAS AGRÍCOLAS
O essencial para obter 
bons resultados é um 
bom acompanhamento 
de toda a montagem da 
estufa e acompanhamento 
da produção com 
profissionais qualificados e 
aptos para indicar quais os 
melhores procedimentos

produtos. Além da regularidade na produ-
ção, sem intervenção de agentes climáticos, 
como chuva em excesso, geada, granizo, 
que tanto afetavam no passado”, explica o 
engenheiro agrônomo Fernando Suetake.

As estufas são utilizadas para diver-
sas finalidades, como garden center, para 
exposição de flores, secagem de madeira 
e tijolos, instituições de pesquisa e ensino, 
produção de cogumelos e flores. A principal 
e mais utilizada é para o cultivo de hortaliças 
e na produção de mudas, tanto no sistema 
convencional (plantio no solo) como no cul-
tivo hidropônico. 

As vantagens são inúmeras ao utilizar 
esse procedimento. “Reduz a umidade fo-
liar, com reflexos positivos na diminuição da 
ocorrência de doenças que atacam a parte 
aérea. Amplia-se o período de safra, au-
mentando o ciclo produtivo e melhorando a 
qualidade do produto, além de reduzir o uso 
da água e de agrotóxico. A estufa protege 
contra chuvas, granizo e geadas e há uma 

melhoria no aproveitamento dos nutrientes., 
além do aumento da produtividade e colheita 
na entressafra, proporcionando maior valor 
ao produto”, destaca o engenheiro.

Fundamental para um bom retorno é 
buscar uma equipe de profissionais qualifica-
dos para acompanhar a produção e indicar 
qual o procedimento mais adequado.  “Ape-
sar de todos esses benefícios proporciona-
dos pela utilização das estufas, o manejo e a 
condução da cultura diferem do sistema de 
cultivo a campo aberto. Se a produção não 
for acompanhada por um profissional capa-
citado muitas vezes a produtividade poderá 
ser até menor do que antes da instalação”, 
observa Suetake. Ele acrescenta que “com 
o mercado consumidor cada vez mais exi-
gente, se faz  necessário o fornecimento de 
produtos de alta qualidade e com regularida-
de. Por isso, a utilização de estufas agrícolas 
é imprescindível para aquele produtor rural 
que deseja se manter no mercado”, ressalta 
o engenheiro.

O principal uso das estufas é para o cultivo de hortaliças e produção de mudas, no sistema convencional ou hidropônico

HORTALIÇAS

Mais produtividade e qualidade

SAÚDE

Com a idade, várias doenças tendem a 
se agravar, tanto para homens quanto para 
mulheres. Uma delas é a Cataratas, que atin-
ge os olhos. O perigo maior está no fato de 
que a pessoa pode se “acostumar” à perda 
gradativa de visão. Somente a cirurgia pode 
reverter os seus efeitos. Graças ao avanço 
da tecnologia, o procedimento se tornou 
simples. Feito sob anestesia local, a recu-

CATARATAS
Uma doença silenciosa

peração visual geralmente é muito rápida. 
Atualmente, a cirurgia de catarata é uma das 
mais seguras, com a reversão da doença na 
quase totalidade dos procedimentos. 

Segundo a Dra. Selma Miyazaki, diretora 
clínica do Hospital de Olhos de Cascavel, a 
catarata é a maior causa da cegueira evitá-
vel no Brasil. Seus principais sintomas são 
a visão embaçada, dificuldade de alterar o 
foco de uma distância para outra (o que im-
possibilita a leitura), imagens duplas, entre 
outros. A doença geralmente está associa-
da à presbiopia, ou “vista cansada”, que é 
o desgaste natural do cristalino (lente que 
possibilita a criação da imagem na retina). 
A maior incidência se dá em pessoas com 
mais de 50 anos. Com o aumento mundial da 
expectativa de vida, estima-se que a grande 
maioria das pessoas desenvolverá a catara-

A Cataratas é uma 
doença silenciosa que 
se agrava com a idade. 
Cirurgia simples resolve o 
problema

ta. Outras causas são diabetes, inflamações 
intra-oculares, trauma na região dos olhos 
ou o uso constante de colírios à base de 
corticóides.

A SOLUÇÃO DE VÁRIOS
PROBLEMAS AO MESMO TEMPO

Novas tecnologias vêm revolucionando a 
cirurgia de catarata, que faz a substituição 
do cristalino opacificado por lentes intrao-
culares. As mais recentes inovações ficam 
por conta das lentes multifocais tóricas.  Ao 
contrário das demais lentes disponíveis, que 
de um modo geral têm ação específica, as 
lentes tóricas se destacam por solucionarem 
diversos problemas simultaneamente, uma 
vez que recuperam a visão de perto e de 
longe, corrigem astigmatismo e presbiopia, 
além de dispensar o uso de óculos em 80% 
dos casos. 
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Deseja aumentar 
a sua produção com
estufas agrícolas?

NÓS PROJETAMOS E MONTAMOS PARA VOCÊ!

A Agrodomus oferece a você a elaboração de
projetos, montagem e assistência técnica de
estufas agrícolas com elevado grau de
eficiência. Garanta o nível de qualidade de
seus produtos durante todo o ano!

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1822
(Próximo ao Ceasa) - Cascavel/PR
Fone (45) 3227-1050

www.agrodomus.com

NOSSOS SERVIÇOS:
- Elaboração de projetos de bombeamento de
   dejetos e irrigação de pastagens.
- Montagem de estufas, telados e sistemas
   hidropônicos 
- Consultoria e assistência técnica

TEMOS TAMBÉM: Sementes de hortaliças profissionais; Adubos de diversas
formulações ; Adubos especiais para fertirrigação e hidroponia; Defensivos,
Substratos  e Embalagens ; Toda a linha de irrigação, gotejamento e fertirrigação ;
Telado para hortaliças ; Estufas para mudas, hidroponia e cultivo protegido,
entre outras finalidades (secagem de madeira, abrigos etc.); Ferramentas;
EPIs e acessórios em geral

LEGISLAÇÃO

Há quase quatro anos discute-se o Có-
digo Florestal que ameaça agora chegar aos 
finalmente. O texto aprovado na Câmara e 
no Senado Federal no último dia 25 de se-
tembro, em votação simbólica no Senado 
Federal segue para a decisão da presidente 
Dilma Roussef.

Ela tem 15 dias, a partir do recebimen-
to do Senado, para sancionar ou vetar em 
parte ou totalmente o texto que foi aprovado 
pela comissão especial que analisou a pro-
posta. Se o veto for confirmado, Dilma pode-
rá recorrer a três mecanismos para suprir as 
brechas deixadas pela supressão do texto: 
o uso novamente de uma MP, o que teria de 

RETA FINAL
Código Florestal está nas mãos de Dilma
O texto aprovado pela 
Câmara e no Senado 
Federal em setembro 
está agora nas mãos da 
presidente

aguardar o início da próxima legislatura, em 
fevereiro; o envio de um projeto de lei ao 
Congresso, o que estenderia o buraco negro 
por mais tempo, até ser aprovado nas duas 
Casas; e um decreto, retomando os pontos 
vetados na forma desejada pelo governo.

De acordo com o texto aprovado, a re-

composição de APP onde existir atividade 
consolidada anterior a 22 de julho de 2008, 
será menor para imóveis maiores que 4 mó-
dulos fiscais, em relação ao previsto na MP 
original. O replantio também poderá ser feito 
com árvores frutíferas, tanto na APP quanto 
na reserva legal.

Dilma Roussef pode sancionar, vetar em partes ou totalmente o texto

ÁREAS MENORES QUE
4 MóDULOS FISCAIS

Nas pequenas propriedades, com até qua-
tro módulos fiscais, foram mantidas as faixas de 
5 a 15 metros para recomposição. A exigência 
de recomposição também valerá para rios inter-
mitentes. 

A chamada “escadinha” não teve mudan-
ças para as pequenas propriedades. Indepen-
dentemente da largura dos rios, imóveis com 
até 1 módulo fiscal devem recompor a APP 
com 5 metros em torno do curso d’água. De 1 
módulo até 2 módulos, a recomposição deverá 
ser de 8 metros. Acima de 2 e até 4 módulos, a 
APP deverá ter um mínimo de 15 metros.

PROPRIEDADES MAIORES DO QUE 4 
MóDULOS FISCAIS

Nas propriedades acima de quatro módu-
los fiscais (72 hectares em média no Paraná) as 
APPs deverão ter 15 metros nas margens dos 
rios com até 10 metros de largura. 

Em rios com largura maior do que 10 me-
tros, as faixas de APPs deverão variar de 20 a 
100 metros. Na proposta do governo eram de 

30 a 100 metros, dependendo da largura do rio.
Estas mesmas metragens foram estabe-

lecidas para as propriedades com mais de 15 
módulos fiscais (260 hectares no Paraná), e 
serão definidas de acordo com o Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) de responsa-
bilidade dos Estados. 

NASCENTES
Para nascentes e olhos d’água, a exigência 

de recuperação da APP aumentou no caso de 
imóveis até 2 módulos fiscais. Enquanto na MP 
original a vegetação deveria ocupar 5 metros 
(até 1 módulo) ou 8 metros (maior que 1 e até 2 
módulos), o texto aprovado exige 15 metros de 
todas as propriedades.

Outra mudança incluída na lei é a permis-
são de recompor 5 metros em torno de rios in-
termitentes com até 2 metros de largura, para 
qualquer tamanho de propriedade.

Todas as metragens serão contadas a partir 

da borda da calha do leito regular, e o plantio de 
espécies exóticas e frutíferas não precisará de 
autorização prévia do órgão ambiental.

LAGOS E LAGOAS NATURAIS
O texto original da MP permanece o mes-

mo para áreas consolidadas em torno de lagos 
naturais e veredas (terreno brejoso com palmei-
ras): 15 metros.

POUSIO
Outra mudança foi a retirada do percentu-

al da propriedade onde seria adotada a prática 
do pousio, interrupção temporária da atividade 
agropecuária em determinada área do imóvel 
rural para recuperação do solo, que era equi-
valente a 25% da área do imóvel. O prazo de 
cinco anos para implantação desta técnica foi 
mantido.

MULTAS
Mantém o programa para conversão da 

multa, destinado a imóveis rurais, referente a 
autuações vinculadas a desmatamento , que 
foram promovidos sem autorização ou licença , 
em data anterior a 22 de junho de 2008.

COMO FICOU

Fonte: FAEP
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C O N S U L T O R I A
SOLICITE UMA VISITA

Fone (45) 3035-7986

- Consultoria em gestão de
   propriedades leiteiras
- Consultoria em qualidade do leite
- Casqueamento de bovinos e ovinos
- Reprodução com diagnóstico
   em ultrassom
- Clínica / Cirurgia

Rua Presidente Kennedy nº 839 - Cascavel – PR

PÁTRIA

Em 2014 o sentimento de patriotismo de 
fato renascerá no coração do brasileiro. A 
tão sonhada Copa do Mundo realizada em 
nosso país será um momento histórico para 
o Brasil. No mês de setembro, a Semana da 
Pátria deixou marcas do sentimento patriota 
nos desfiles militares, escolas entoaram du-
rante todo mês o Hino Nacional e diversas 
instituições e órgãos públicos hastearam a 
bandeira em alusão a essa data. Mas, será 
que ser patriota é simplesmente isso? Ter or-
gulho do Brasil em épocas de copa, assistir 
ou participar do desfile do dia 7 de setembro 
ou hastear a bandeira no período determi-
nado?

Ser patriota é muito mais que isso, é pra-
ticar atos de civismo dia a dia, resgatar va-
lores que hoje são tão importantes se colo-
cados em prática. Valores esses que podem 
ser demonstrados através de um bom dia, 
posso te ajudar, obrigado, com licença, você 
está bem? Palavras tão pequenas e com um 

PATRIOTISMO
Você cultiva esse sentimento?
Realização da Copa do 
Mundo em 2014 no país 
aumenta discussão sobre 
o sentimento patriótico do 
brasileiro

significado imenso. Ser patriota é entender o 
Hino Nacional, valorizar nosso país, defender 
os interesses de nossa cidade, lutar pelos 
menos favorecidos, contribuir com a socie-
dade. Amar a pátria é plantar uma árvore, 
jogar o lixo no lixo, trocar o carro por um 
passeio de bicicleta uma vez na semana, 
preocupando-se com a próxima geração, 
desejando que a mesma encontre um país 
mais sustentável.

Ser patriota é conhecer as necessidades 
do seu país, é participar ativamente das de-
cisões do governo, é o cidadão cumprir seus 
deveres e conhecer seus direitos. Vamos 

cultivar o sentimento de patriotismo e ter ati-
tudes de civismo durante todo o ano e não 
apenas em datas comemorativas. Todos os 
dias temos motivos sim para comemorar que 
somos brasileiros, povo que luta, trabalha e 
vence. Que o respeito e o amor ao próximo 
possam nos guiar durante toda nossa exis-
tência, e que aquele sentimento patriota tão 
maravilhoso que temos quando comemora-
mos um gol feito pelo Brasil, perdure para 
sempre em nossos corações brasileiros.

O Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel inaugurou os novos mas-
tros das bandeiras do Brasil, do Pa-
raná e de Cascavel. O ato cívico 
ocorreu na sede do Sindicato, no 
dia 4 de setembro, às 8h. A soleni-
dade reuniu diretores, funcionários 
e associados do Sindicato, além de 
alunos e professores dos cursos do 
Senar-PR. “É uma ação cívica que 
se soma à programação de ativida-
des da Semana da Pátria em nosso 
município”, afirmou Paulo Orso, 
presidente da entidade de classe. Na 
ocasião, foi entoado o Hino Nacional 
e hasteadas as bandeiras Nacional, 
do Estado e do Município.

Sindicato comemora
a semana da Pátria

O cenário tem sido satisfatório para as 
revendedoras de máquinas agrícolas. Além 
dos preços das commodities em alta, fazen-
do com que os produtores rurais investissem 
mais em maquinários e equipamentos, a re-
dução da taxa de juro para o financiamento 
de maquinários caiu de 5,5% para 2,5% ao 
ano. “Com a redução da taxa de juros, au-
mentou muito a demanda por financiamen-
tos para aquisição de máquinas em nossa 
região, em torno de 30% de aumento”, diz o 
superintendente do Banco do Brasil de Cas-
cavel, Dirceu Tessaro.

“O momento é muito oportuno para o 
produtor renovar a sua frota de máquinas. 
Especialmente pela redução da taxa de ju-
ros, pois com a taxa de 2,5% ao ano, isso é 
menor que a inflação anual, ou seja, conside-
rando a desvalorização da moeda (inflação) 
o juro é praticamente zerado”, explica o su-
perintendente Tessaro.

De acordo com o gerente da Shark Dis-
tribuidora, César Bonatto, representante da 
Valtra em Cascavel, a procura por maquiná-
rios tem sido satisfatória. “Aumentou 50% a 
busca por máquinas agrícolas de alto valor, 
principalmente os tratores grandes, planta-
deiras, colheitadeiras e pulverizadores. Nos-
sa expectativa é que continue assim até o 
final do ano”, comemora Bonatto.

Para o gerente de marketing da John 
Deere em Cascavel, Angelo Giombelli, a em-
presa está se preparando para esse mo-

Governo corta juros em 50%

MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social 
(BNDES) reduziu a taxa de 
juro de 5,5% para 2,5% 
ao ano. Medida vigora até 
o dia 31 de dezembro

mento. “Nossa expectativa é que os preços 
das commodities se mantenham altos, e se 
o clima contribuir para a próxima safra, as 
vendas tenderão a aumentar ainda mais. De-
vido a isso, a empresa está realizando for-
tes investimentos em pós-vendas, tanto em 
estrutura quanto em treinamento de nossos 
profissionais, pois precisamos suportar todo 
esse crescimento”, observa o gerente.

O gerente comercial da Camagril, repre-
sentante da Massey Ferguson em Cascavel, 
Cesar Coser, aponta algumas dificuldades. 
“Haverá sem dúvida, aumento nas vendas, 
os juros estão muito atrativos e muitos agri-
cultores anteciparão as compras para apro-
veitar as taxas deflacionadas. Mas faltarão 
alguns produtos ou modelos. As indústrias 
não conseguem aumento de produção em 
curto prazo e o financiamento com taxas 
reduzidas está previsto para terminar em 
31 de dezembro próximo, prazo insuficiente 
para reação na cadeia de produção, que na 
média, necessita de aproximadamente seis 
meses para se programar”, alerta o gerente.

A concessionária Metropolitana Tratores, 
que trabalha com a marca New Holland, au-
mentou em 20% suas vendas com a medida. 
“Essa redução é excelente pois os agriculto-

MERCADO

res poderão fazer novos investimentos que 
aquecerão o mercado”, diz o gerente co-
mercial Odail Moraes. Mas na opinião dele, o 
prazo de vigência deveria ser maior. “É uma 
pena para os agricultores que vão plantar e 
colher nos primeiros meses de de 2013, que 
não poderão aproveitar a redução”, lamenta 
o gerente. Ele ressalta também uma mudan-
ça de comportamento na hora da compra 
por parte do agricultor, que prefere adquirir 
máquinas mais modernas e automatizadas, 
devido à dificuldade de contratação de mão 
de obra para o trabalho no campo. 

Equipamentos 
agrícolas de alto 
valor e com mais 
automação são os 
mais procurados pelos 
agricultores
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carne no Paraná e comentou sobre a impor-
tância da exportação. “Queremos com esse 
projeto além de suprir nossa deficiência pen-
sarmos em exportar, buscando mercados 
inclusive mais exigentes. Nunca seremos o 
maior estado produtor da união, mas pode-
remos ser os melhores, visto que o mercado 
fora do país para carne de boa qualidade é 
promissor”, ressalta o coordenador.

A Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná (FAEP), também preocupada com 

O projeto “Carne Paraná” foi elabo-
rado em 2011 por um grupo de técnicos 
especialistas em bovinocultura de corte da 
SEAB, DEAGRO, DERAL e EMATER. 
“Foi realizado consultas a campo e tam-
bém com especialistas em bovinocultura 
de corte, bem como levantamentos de 
dados da pecuária paranaense. Também 
consultamos os demais elos da cadeia de 
carne bovina, em abril de 2011. A partir de 
março de 2012 foi apresentado a diferentes 
segmentos do setor, e ao Fórum Estadual 
do Agronegócio, sempre agregando subsí-
dios para melhorar a proposta de projeto”, 
explica o coordenador Brondani.

Ele comenta sobre alguns diagnósticos 
da pesquisa. “Muitas surpresas aparece-
ram, como a falta de matéria-prima (be-
zerros) produzida no estado, a redução de 
rebanho de corte sofrida nos últimos oito 
anos e a grande ociosidade das plantas 
frigoríficas”. Dentre as metas a serem al-
cançadas por meio desse estudo, Brondani 
aponta algumas. “Sermos autossuficientes 
em produção de carne bovina no Paraná 
(hoje importarmos 40.000 t /ano), recom-
por o rebanho de bovinocultura de corte 
através do uso de tecnologias que possam 

Perspectivas 
para a carne 
bovina no Brasil

A tendência é crescer 2,3% ao 
ano, sendo em 2011 de 7.284 mil t/
ano para 10.990 mil t/ano em 2021. 
Crescimento de 2,6% ao ano, par-
tindo de 1.796 mil t/ano para 3.908 
mil t/ano em 2021. Um crescimento 
médio anual até 2021 de 2,2%, sain-
do de 9.158 mil t/ano para 14.835 mil 
t/ano. Fontes: MAPA, SEAB , DE-
RAL

O seminário reuniu produtores rurais, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas e 
representantes da cadeia produtiva da pecuária de corte no Sindicato Rural

o setor de bovinocultura de corte está de-
senvolvendo um trabalho intenso junto aos 
sindicatos, por meio da sua comissão técnica 

de bovinocultura de corte. Onde há potencial 
de aumento de rebanho, a FAEP, tem trans-
mitido apoio.

Projeto “Carne Paraná” diagnosticou a bovinocultura

aumentar a lotação por hectare sem au-
mentar a área de pastagem. Dar condições 
de termos uso mais racional, operacional e 
intensivo das plantas frigoríficas que hoje 
estão fechadas e oferecermos uma carne 
de melhor qualidade ao consumidor”, diz o 
coordenador.

IMPLANTAÇÃO
Após aprovado o projeto, uma meto-

dologia operacional será implantada pelos 
técnicos oficiais e de iniciativa privada. “A 
expectativa de governo é de alcançarmos 
as principais metas do programa em até 10 
anos”, finaliza Brondani.

Estado sofre por falta de matéria-prima, redução do rebanho e ociosidade dos frigoríficos

De acordo com a SEAB e EMATER, o 
consumo anual de carne bovina no Paraná é 
de 350 mil toneladas e a produção anual no 
estado são de 312 mil toneladas. Ou seja, o 
Paraná tem um déficit de aproximadamente 
40 mil toneladas para o suprimento da de-
manda no estado.

PECUÁRIA
Com o objetivo de discutir a moderniza-

ção da pecuária de Corte no Paraná, a Se-
cretaria da Agricultura e do Abastecimento 
(SEAB), o Instituto Paranaense de Assistên-
cia Técnica e Extensão Rural (EMATER) e 
o Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), 
apresentaram o projeto “Carne Paraná”, no 
dia 8 de agosto. O seminário ocorreu no Sin-
dicato Rural Patronal de Cascavel e reuniu 
produtores rurais, engenheiros agrônomos, 
técnicos agrícolas e representantes da ca-
deia produtiva da pecuária de corte. 

“Realizamos um diagnóstico sobre a pe-
cuária de corte no Paraná e, a partir disso 
elaboramos um projeto. Apresentamos o 
seminário em Londrina, Maringá, Guarapua-

va, Ponta Grossa, Umuarama e finalizamos 
em Cascavel. É importante discutirmos esse 
assunto entre profissionais da área e pro-
dutores, coletar sugestões e subsídios para 
melhorar esse setor. Tendo em vista que 
essa cadeia produtiva está em declínio, pois 
perdemos espaço para outros setores”, ex-
plica o zootecnista da SEAB de Curitiba, José 
Baena. “Momento oportuno para essa dis-
cussão, precisamos nos situar nessa cadeia 
produtiva”, observa o produtor rural, Paulo 
Soares.

Durante o evento o zootecnista e coor-
denador da pecuária de corte do Instituto 
Emater Paraná, Luiz Fernando Brondani, 
apresentou a realidade da produção de 

Estado quer modernizar setor
Uma das metas de 
projeto é que o Paraná 
seja autossuficiente em 
produção de carne bovina

 “Carne Paraná” busca discutir ações para incrementar pecuária no Estado

PROJETO
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“Oferecemos cursos para os pequenos pro-
dutores, bem como visitas técnicas a outros 
municípios para que o nosso pequeno pro-
dutor possa conhecer as técnicas voltadas 
ao turismo utilizadas por cada localidade. 
São realizadas visitas em determinados lo-
cais a fim de se criar um roteiro oficial do tu-
rismo rural para o nosso município”, explica 
a secretária.

RECANTO
Na Colônia São Francisco, algumas 

ações têm sido desenvolvidas para fomentar 
o turismo no local. O projeto está em fase 
de estruturação por parcerias, envolvendo 
Prefeitura/CODEL, EMATER, Sindicato Rural 
Patronal e ADETUR Oeste, com apoio técnico 
do SENAR e SEBRAE.

O Recanto do Lago, que é um dos pontos 
turísticos do local, recebe milhares de visi-
tantes durante o ano. O espaço oferece di-
versas opções de lazer, como área de banho, 
camping, pedalinho, quadra de areia, trilhas 
e pesque e não pague.  

“Oferecemos também passeio de lancha, 
pedalinho e futuramente tirolesa. O cliente 
também pode encontrar segurança no local, 
pois dispomos de salva-vidas, bombeiros e 
enfermeira”, observa um dos proprietários 
do Recanto, Valdir Nunes. Além de o Recanto 

gerar emprego para os moradores da Colô-
nia, as famílias do local têm se organizado 
para trabalhar com outras atividades de tu-
rismo no estabelecimento.

“O Recanto possibilita a contratação de 
mão de obra da própria Colônia. São cerca 
de dez famílias que têm uma renda mensal 
trabalhando naquele empreendimento. A 
ideia é de que outras famílias do Reassenta-
mento possam comercializar seus produtos 

no Recanto do Lago”, diz o presidente da 
Rede de Turismo Regional e instrutor do SE-
NAR, Jacó Gimennes. Talento é o que não fal-
ta para os produtores do Reassentamento. 
“São muitos os trabalhos desenvolvidos na 
Colônia: paisagismo, panificação, geleias de 
diversas frutas, artesanato e café colonial”, 
observa o instrutor do SENAR.

Os visitantes poderão ter contato com 
a cultura e tradição dessa comunidade. “No 

Justina com o marido Vantuil: curso do 
Senar incentivou empreender na área

Valdir Nunes e Maria Isabel exploram 
a atividade no Reassentamento São 
Francisco

Uma simples caminhada pode ser uma aventura para quem não está acostumado

TURISMO 
RURAL Atividade explora as 

belezas naturais e a 
simplicidade do campo 
como atrativos para o 
turista e alternativa de 
renda para o produtor 
rural

Estar perto da natureza, ouvir o som 
agradável dos pássaros, desfrutar de uma 
paisagem deslumbrante com árvores, lagos 
e respirar ar puro são privilégios que pode-
mos encontrar no Turismo Rural.

Muitas pessoas têm trocado o movimen-
to de praias e clubes pela tranquilidade do 
campo. 

Além de proporcionar para os turistas 
esse contato com as belezas naturais, essa 
atividade pode favorecer o produtor rural 
como alternativa de renda e geração de em-
prego. É imprescindível que o produtor rural 

Vida simples é a atração
e pesque pague. O escritório regional de 
Cascavel da Secretaria de Estado do Turismo 
tem apoiado as localidades que apresentam 
o potencial para o turismo rural, interagin-
do para que ocorra a regionalização, visto 
a formação de rotas e roteiros regionais”, 
observa a chefe do Escritório Regional de 
Turismo de Cascavel, Mariza Vozniak.

A secretária de Desenvolvimento Econô-
mico de Cascavel, Susana Kasprzak, apon-
ta o que já tem sido realizado nessa área. 

valorize sua propriedade, observando o po-
tencial turístico que a mesma oferece. 

No Paraná o turismo rural deu nício em 
1992, na cidade de Rolândia. No local ha-
via uma propriedade agrícola cafeeira, onde 
estava instalada a Pousada das Alamandas, 
que recebeu seus primeiros visitantes e foi 
transformada na pioneira do turismo rural.

Em Cascavel, o turismo rural tem con-
quistado seu espaço. “Cascavel possui um 
grande potencial no seguimento do turismo 
rural, deste podemos citar alguns atrativos 
como: cachoeiras, agroindústria, recantos 

Paisagem bucólica 
e a rotina simples 
dos sítios e fazendas 
faz cada vez mais os 
turistas mudarem a 
praia pelo campo

ECONOMIA
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O Turismo de Negócios e Eventos en-
volve o encontro profissional entre organi-
zações, associados e instituições. Diversos 
grupos de estrangeiros têm participado 
dessas reuniões no Sindicato Rural Patronal 
de Cascavel. 

Com o objetivo de conhecer o potencial 
agropecuário do município, alemães, argen-
tinos e americanos realizaram intercâmbio 
esse ano no Sindicato. “Essa troca de expe-
riência é muito importante, tendo em vista 
que o sindicato é uma peça fundamental na 
divulgação do nosso potencial, organização 
e de nossa eficiência, demonstrando o quan-
to andamos na mobilização, na defesa e no 
serviço de apoio ao nosso homem (família) 
rural”, destaca o presidente do Sindicato Ru-
ral, Paulo Orso.

O presidente comenta ainda o quanto 
os intercâmbios favorecem o Turismo de 
Negócios. “Essas visitas contribuem muito 

Sindicato Rural favorece
o Turismo de Negócios

Agricultores argentinos em intercâmbio no Sindicato Rural de Cascavel

Gunnar Georgi: “Objetivo é fomentar 
eventos em Cascavel”

para o Turismo de Negócios, pois propicia 
conhecimento de nossas particularidades 
como produtores, agroindústrias, transfor-
mações e disponibilidade de matéria-prima 
para estes setores. Como também trazem 
informações de suas regiões e atividades 
oferecendo a possibilidade de visitas, cursos 
empreendedores aos seus países”, explica o 
presidente.

Cascavel conta nesse momento com  
Convention & Visitors Bureau, recém-inaugu-
rado. A entidade apoia empresas ligadas ao 
setor de turismo e eventos.

“O Convention & Visitors Bureau de Cas-
cavel passa nesse período pela formatação 
de seu planejamento estratégico, justamente 
para alinhar o foco para fomentar eventos 
em Cascavel. Contamos com o apoio do Se-
brae nesse desenvolvimento”, diz o presi-
dente do “Convention & Visitors Bureau” de 
Cascavel, Gunnar Georgi.

“Nós do Sebrae temos a crença de que 
as Micro e Pequenas Empresas têm melho-
res condições de se desenvolverem e cres-
cerem quando contam com o apoio de insti-
tuições sólidas e atuantes. O Sebrae nesse 
momento, apoia o planejamento estratégico 
e operacional da entidade, que com certeza 
terá muito a contribuir no Desenvolvimento 
de Cascavel, com a geração de renda e ri-
quezas para a comunidade”, explica o ge-
rente regional do Sebrae/PR, Orestes Hotz.

“A economia de Cascavel vem crescendo 
de maneira exponencial. A cidade está estra-
tegicamente localizada, o que faz a diferença 
em relação a outros municípios da região”, 
observa Georgi.  “Cascavel é uma cidade 
com um grande potencial para o Turismo 
de Negócios e Eventos, exatamente pela 
infraestrutura em constante melhoria, pe-
los eventos automobilísticos e pelos seto-
res da indústria e do agronegócio, saúde 
e educação for temente organizados e es-
truturados”, destaca Hotz.  

Comercialização de Reprodutores e Fêmeas
PO, SO, BO, PC, RD e ovinos para abate

Fazenda M. São João Esperança - Cachoeira Baixa

Raças Ile de France, Textel e Hampshire Down

(45) 9117-6888 - (45) 9972-5252
(45) 9117-8787 - (45) 9909-7777

fazendavargas@hotmail.com

turismo rural o visitante deseja três coisas: 
produção agropecuária e agroindustrial, na-
tureza e cultura. Na colônia há uma grande 
concentração de baianos, então essa comu-
nidade vai mostrar que no Oeste do Paraná, 
território colonizado pelo Sul, nós temos o 
Nordeste com a Bahia”, observa Gimennes.

POUSADA VALE DO SOL
Outra opção de lazer e turismo rural em 

Cascavel é o Recanto e Pousada Vale do Sol. 
Um ambiente arborizado, com cachoeira, 
trilha e pomar.  “O visitante encontra tran-
quilidade, sossego, pode apreciar a natureza 
saboreando uma deliciosa fruta colhida por 

O talento da técnica em enfer-
magem, nutricionista, estudante de 
gastronomia e empresária do Recanto 
do Lago, Maria Isabel Cardoso, 43, é 
a culinária. Há cinco anos os visitantes 
do Recanto podem saborear pratos 
deliciosos feitos com carinho e dedi-
cação por Maria. Pensando em ampliar 
conhecimento e aumentar a qualidade 
na alimentação, a nutricionista partici-
pou do curso de Turismo Rural e está 
trabalhando em seu projeto. “Estamos 
em fase de finalização de uma cozinha 
industrial, onde os turistas poderão 
degustar receitas elaboradas com pro-
dutos naturais, da própria Colônia São 
Francisco”, explica a empresária.

A variedade da horta da Colônia 
é grande e a nutricionista já tem uti-
lizado os produtos para incrementar 
as receitas. “Uso mandioca, chicória, 
alface, limão, cebolinha, salsinha, cou-
ve e muitas outras matérias-primas. É 
um sabor especial à receita, os clientes 
aprovam”, orgulha-se a empresária. 

A cozinha industrial conta com 
uma equipe muito bem preparada. 
“Todos os funcionários passaram pelo 
curso de Turismo Rural e o curso de 
Olho na Qualidade, ambos oferecidos 
pelo SENAR, em parceria com o Sin-
dicato Rural”, diz nutricionista. “Futura-
mente eles passarão pelos cursos “Boas 
práticas de manipulação de alimentos” 
e Análise de perigo e pontos críticos de 
controle, ministrados por mim”, orgu-
lha-se a nutricionista.

Além da preocupação em utilizar 
produtos naturais para seus clientes e 
ter uma equipe bem estruturada, essa 
talentosa nutricionista conta o que os 
turistas podem esperar com esse em-
preendimento.

ele mesmo do nosso pomar, temos mais de 
20 tipos de frutas”, observa a proprietária, 
Justina dos Santos.

O espaço oferece hospedagem, churras-
queira, fogão a lenha e pesca. As orquídeas 
deixam o ambiente ainda mais lindo e até 
mesmo a cachoeira é um convite para um 
agradável piquenique. As crianças também 
podem se divertir nesse ambiente. “Tem ba-
lanço, um cipó que atravessa um pequeno 
rio, as crianças adoram ter contato com os 
pintinhos e observar as galinhas, e até mes-
mo conhecer como esses animais vivem e se 
alimentam”, ressalta a proprietária.

Capacitação 
pelo SENAR 
é diferencial 

Aperfeiçoar o conhecimento e 
qualificar-se para o mercado de tra-
balho são fatores fundamentais para 
que o serviço prestado seja eficien-
te e de qualidade. Pensando nisso, 
o SENAR (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural), em parceria 
com o Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, ofereceu o curso “Turis-
mo Rural e Oportunidade de Negó-
cios” para os moradores da Colônia 
São Francisco.

Ao todo, 15 alunos participaram 
do curso, onde foram abordados 
diversos temas que envolvessem o 
turismo rural, desde aspectos so-
ciais e econômicos até a viabilidade 
de implantação do negócio.

Para a produtora Rosane Pinhei-
ro, o curso foi de suma importância. 
“Muito interessante o comércio de 
turismo rural, aprendemos desde a 
fase de embalar o produto até a ex-
posição e comercialização do mes-
mo. Na minha propriedade temos 
uma variedade grande de laranja e 
mexerica, vamos trabalhar com o 
que temos”, comemora a produtora.

De acordo com a artesã San-
dra dos Santos, esse curso é uma 
oportunidade de aumentar a ren-
da. “Minha expectativa com esse 
empreendimento é grande, vou co-
mercializar o suco das frutas, fazer 
geleia e expandir meu artesanato”, 
conta a artesã.

Durante o curso os alunos pu-
deram conhecer a Cooperativa 
das Agroindústrias Familiares do 
Oeste do Paraná no município de 
Corbélia e também realizaram uma 
visita no Museu Histórico Municipal 
Dionísio Diomingos Boraczinski da 
cidade.

“O Turismo Rural conta há 
nove anos com o suporte do pro-
grama de cursos do SENAR nas 
áreas de Gestão, Gastronomia e 
Artesanatos. Essa modalidade de 
turismo ganhou muita força a partir 
da adoção da estratégia da Produ-
ção Associada, onde os recursos 
são diversificados pela agricultura 
familiar, agroindústrias, artesanatos 
e manifestações culturais”, ressalta 
Gimennes.

Talento Franciscano de Maria

“O visitante poderá conhecer a 
origem dos produtos que eu utilizo nas 
minhas receitas, ter esse contato com 
a horta. Futuramente nada me impede 
de vender essas folhosas no Recanto”, 
observa.

“Desejo que o turista sinta o sabor 
da comida da vovó quando degus-
tar um prato preparado por nós, que 
ele tenha recordações da infância de 
como era prazeroso experimentar re-
ceitas mais saudáveis e naturais”, res-
salta a nutricionista.
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CONVÊNIO

A Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) tem publicado em seu site, a Reso-
lução Normativa nº 259 que garante ao be-
neficiário de plano de saúde o atendimento, 
com previsão de prazos máximos, aos ser-
viços e procedimentos por ele contratados. 

A norma visa que a operadora ofereça 
pelo menos um serviço ou um profissional 
em cada área contratada, mas ela não ga-
rante que a alternativa seja a de escolha do 
beneficiário, pois por vezes o profissional de 
escolha já está em sua capacidade máxima 
de atendimento. A ANS não pode interferir na 
capacidade de atendimento dos prestadores 
e sim regular para que haja no mínimo uma 
alternativa para o atendimento ao beneficiá-
rio. Além do atendimento aos serviços con-
tratados, as operadoras deverão garantir 
que estes aconteçam nos tempos máximos 
previstos a partir da demanda do beneficiá-
rio, conforme tabela ao lado. O usuário que 
tiver dúvidas pode entrar em contato com a 
Ouvidoria da Unimed Cascavel pelo fone (45) 
3220-7010 ou 3220-7054.

PLANO DE SAÚDE
Unimed esclarece dúvidas
Alguns cooperados têm 
buscado a Unimed para 
tirar dúvidas sobre prazos 
de atendimento, serviços e 
procedimentos contratados

FONTE: ANS

Estabelecer um negócio é correr ris-
cos, e no turismo rural não seria diferente. 
O empreendedor rural deve estar atento 
às dificuldades que ele irá enfrentar para 
se estabelecer e se manter nesse mercado.

Quem aponta esses obstáculos é a tu-
rismóloga e produtora Maristela Castilhos, 
que durante o curso “Empreendedor Ru-
ral”, realizado pelo SENAR, elaborou um 
projeto sobre Turismo Rural e teve como 
trabalho final de sua graduação de Turismo 
um projeto realizado na sua propriedade, 
tendo como tema “Implantação e Treina-
mento do Setor de Governança na Fazen-
da Hotel Sinuelo de Capanema”. 

“Durante um período recebemos tu-
ristas na fazenda hotel, mas minha maior 
dificuldade é encontrar pessoas para traba-
lhar nesse negócio, falta mão de obra”, diz 
a turismóloga.

Ela acrescenta ainda sobre a importân-
cia de estar associado a uma cooperativa, 
já que fez parte da Associação de Turismo 
Doce Iguassu de Capanema.

“Participar de uma associação é fun-
damental, sem ela eu não teria o respaldo 
necessário de pedir algumas coisas pelas 
quais a associação conseguiu, essa repre-
sentatividade chegou a alguns órgãos que 
eu individualmente não chegaria”, explica.

“É preciso fazer um levantamento, 
pesquisar o que já tem nesse setor onde a 
pessoa deseja trabalhar, o que ela neces-

sita para montar esse empreendimento, 
quais as possibilidades e traçar um trajeto 
sobre o que cada um pode fazer”.

“Turismo rural não precisa ter luxo, 
tem que ter bom atendimento, organiza-
ção e saber transformar algo simples que 
o produtor já dispõe na propriedade em 
algo atrativo para o visitante”, ressalta a 
turismóloga. A produtora diz ainda que é 
fundamental um bom planejamento. “O 
produtor rural tem que perceber o que este 
mercado está buscando e estar preparado 

Sucesso no negócio exige atenção

Maristela Castilhos: “Minha maior dificuldade é encontrar pessoas para trabalhar”

para manter esse empreendimento duran-
te períodos em que não há turistas”. 

Inserir a pessoa na atividade rural tam-
bém é importante. “O empreendedor rural 
deve oferecer lazer, descanso e permitir 
que o visitante observe o dia a dia do cam-
po. O turista não quer somente comprar a 
geleia por exemplo, ele quer acompanhar 
o processo de como ela é feita, colher uma 
fruta do pomar, tirar leite da vaca, estar em 
contato direto com o setor rural”, finaliza a 
produtora.

O instrutor do SENAR, Jacó 
Gimennes, aponta os benefícios 
que o produtor terá com a prática 
do Turismo Rural.

- Potencialização dos recursos da 
família por se tratar de um agronegócio 
familiar.

- Agregação de valor a partir de 
uma propriedade conduzida com zelo, 
onde os recursos naturais e culturais re-
forçam as práticas produtivas.

- Incentivo ao desenvolvimento 
pessoal com a interação de públicos 
distintos, que buscam atrativos e ser-

As vantagens para o produtor rural
viços, com diferencial receptivo da 
ruralidade.

- Complementação de renda com 
serviços de visitação, alimentação, 
venda de produtos, hospedagens e 
outros.

- Reconhecimento e valorização 
do trabalho rural em função da visibili-
dade, onde a propriedade, a produção 
e os costumes, ganham o destaque 
das vitrines dos meios de divulgação e 
mecanismos de disseminação cultural.

- Valorização das raízes culturais e 
incentivo de preservá-las, em especial: 
gastronomia, fé, esportes e festas.
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exaustão - aeração

Disponibilidade FINAME AGRÍCOLA

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

A quebra da produtividade e qualidade 
da produção ocasionada pelos fatores cli-
máticos é a principal causa dos resultados 
econômicos da safra 2011/2012, na pro-
priedade representativa de Cascavel, não 
serem satisfatórios. Levando em considera-
ção as culturas semeadas, apenas o milho 
verão gerou receita suficiente para saldar o 
custo total.

Essa constatação veio do levantamento 
do custo de produção da safra 2011/2012 
realizado no Sindicato Rural Patronal de Cas-
cavel, no dia 11 de julho. O painel de custo 
é do Projeto Campo Futuro da Confederação 
de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
em parceria com o Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Aplicada (Cepea-Esalq/
USP). Promovido pela Faep, CNA e Cepea, o 
evento reuniu técnicos e produtores, onde o 
objeto a ser estudado era uma propriedade 
típica da região, onde foram levantados coe-
ficientes técnicos e dos custos de produção.

A propriedade analisada em Cascavel foi 
composta por 160 hectares de área de culti-
vo próprios. A soja e o milho foram apresen-
tados no módulo de produção agrícola em 1ª 
safra, o trigo e o milho na forma de 2ª safra.

Semeados com soja geneticamente 
modificada, na safra de verão 2011/2012 
foram semeados 144 hectares, o que re-
presentou 90% da área agrícola. À cultura 
de milho foram destinados os 10% ou 16 
hectares. Na segunda safra, o milho ocupou 
40 hectares, e o trigo 24 hectares. Sem fins 
comerciais, a aveia foi semeada no restante 
da área agrícola para formação de forragem, 
somente para a realização do sistema de 
plantio direto.

PRODUTIVIDADE
Houve quebras significativas em Casca-

vel. No setor de produção, a soja apresen-

SAFRA 11/12
Análise revela que apenas 
o milho verão gerou 
receita suficiente para 
saldar o custo total

Painel apresentou resultados

tou produtividade de 40 sacas/hectare, com 
perdas representativas. As principais causas 
são o longo período de seca entre dezembro 
e janeiro e de acordo com os participantes, 
o mofo branco encontrado na soja também 
foi um agravante nessa safra.

Para o milho verão, foi apresentado 155 
sacas/hectare, que também teve perdas de-
vido à estiagem.

A segunda safra do milho registrou a 
produtividade de 82,64 sacas/hectare

No caso do trigo, diversos fatores podem 
ser mencionados para justificar as perdas 
na produtividade. Dentre eles, excesso de 
chuvas na semeadura, duas geadas durante 
seu desenvolvimento e no período próximo à 
colheita, a seca. O cereal apresentou 24,79 
sacas/hectare na sua produtividade.

RECURSOS
Para financiar a soja e o milho, 60% 

dos recursos são provenientes de bancos a 
taxas de juros controlada. As cooperativas 
e/ou revendas agrícolas investiram 30% e 
10% foram investidos com capital próprio.

Para o milho segunda safra, 50% vêm 
dos bancos, 30% são provenientes das coo-
perativas ou revendas agrícolas e 20% com 
capital próprio.

No caso do trigo, a maior parte de seu 
financiamento provém do banco com taxas 
de juros controlada. Tendo em vista que esse 
recurso permite ao produtor o acesso ao 
Proagro (Programa de Garantia da Ativida-
de Agropecuária). Assim, 80% dos recursos 

são provenientes de bancos a taxas de juros 
controlada e 20% é de capital próprio.

COMERCIALIZAÇÃO
De maneira antecipada, por meio de 

contratos e trocas de insumos, a venda da 
produção da soja foi de 30%. No período da 
colheita são negociados os 70% restantes.

Os produtores não armazenaram soja 
para posterior negociação, pois os mesmos 
necessitavam pagar os financiamentos, já 
que ocorreu a quebra da produtividade. As-
sim, os preços atingidos pelo grão final não 
foram satisfatórios.

Foram vendidos 90% da produção de 
milho verão e segunda safra no período 
da colheita. Os 10% restantes foram nego-
ciados de maneira antecipada na forma de 
contratos. O trigo, no período da colheita é 
negociado de forma integral.

RESULTADOS
De acordo com a análise realizada, os 

resultados são esses:
A soja apresentou um déficit de 7,69 sa-

cas/hectare para saldar o custo total (CT).
O milho verão, tendo produtividade de 

155 sacas/hectare da safra 2011/2012 pa-
gou o CT e gerou margem de 2,38 sacas/
hectare.

No caso do milho segunda safra, apesar 
do custo operacional (CO) ter sido pago, fal-
taram 7,59 sacas/alqueire para saldar o CT.

O trigo obteve um péssimo resultado 
econômico, a cultura não pagou nem o de-
sembolso, e ainda gerou dívidas ao produtor.

CUSTO DE PRODUÇÃO
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Tradicional evento do agronegócio, o 
Leilão Brahman Chaco e Convidados, que  
faz parte do calendário oficial da raça, será 
realizado dia 17 de novembro no Parque de 
Exposições de Cascavel. Em anos anteriores, 
já recebeu autoridades, produtores da re-
gião, de outros estados do pais e do exterior.

Nesta edição será firmada parceria entre 
a técnica e o compromisso com a genética 
de ponta da raça Brahman e sua produti-
vidade em um dia de grandes negociações. 
Serão apresentados os animais de maior 
destaque durante o ano. O animais da raça 
destacam-se pelo maior ganho de peso, com 
melhor eficiência alimentar, melhor fertilida-
de e prolificidade, precocidade e docilidade.

A raça carrega com força em seu DNA 

BRAHMAN CHACO
Leilão reunirá criadores da raça
O leilão será no dia 17 de 
novembro no Parque de 
Exposições de Cascavel 
e faz parte do calendário 
oficial do Brahman

PROGRAMAÇÃO 
BRAHMAN

2• tURNO DA EXPOVEL

14/11 – Entrada dos Animais
15/11 – Data base (pesagem)
16/11 – Julgamento da raça, 
tendo como categorias especiais: 
campeonato baby e vaca vitalícia. 
Jurado da ABCZ: Gilmar Siqueira 
de Miranda

17/11 - LEILÃO BRAHMAN

• 12h: Revisão de animais
• 13h: Almoço no recinto
• 14h: Início do leilão com venda 
de touros de campo, fêmeas para 
campo e cabanha.
*Lance especial -  alguns touros 
serão trocados em bezerros.
Reservas de mesas deverão ser 
solicitadas antecipadamente pelo 
telefone (45) 3226-7445.

a docilidade, sendo esta uma característica 
de grande evidência no momento na bovino-
cultura brasileira. Faz parte da programação 
também o Dia de Campo Brahman, na Cháca-
ra Chaco, em Cascavel, no dia 27 de outubro.

O Condomínio Brahman Chaco reunirá os 
principais criadores da raça no evento

PECUÁRIA

Mr. Chaco Evoke é destaque nacional da raça Brahman

33ª EXPOVEL

Em sua 33ª edição, a Expovel, que acon-
tece de 9 a 18 de novembro, representa 
todo o potencial do campo na região Oeste 
do Paraná.  E neste ano, além atrações tra-
dicionais, terá uma etapa do maior campe-
onato de rodeios do país, o Top Team Cup, 
para a realização de um rodeio diferenciado, 
contando com os grandes nomes do espor-
te. A diretoria da Sociedade Rural do Oeste 
do Paraná (SRO) trabalha para aperfeiçoar 
as ações visando fazer da Expovel 2012 uma 
festa ainda melhor que nas edições anterio-
res.

Shows artísticos de qualidade, parce-
ria para incrementar o setor de indústria e 
comércio e melhorias no parque, além de 
animais de alta qualidade genética em pista 
e nos rodeios são alguns dos temas que per-
meiam as reuniões comandadas pelo presi-
dente Erwin Soliva. “A Expovel motiva os seg-
mentos produtivos, o povo e as autoridades 
de Cascavel e região”, enfatiza. 

RODEIOS E PROVAS
A Expovel também sediará etapa na mo-

dalidade feminina do rodeio, os 3 Tambores. 
Será a primeira competição da temporada e 
as expectativas são grandes, pois é a opor-
tunidade de sair à frente na competição, que 
na final premiará a campeã com R$ 50 mil. 
“Os 3 Tambores vem numa crescente muito 
grande no estado do Paraná. Temos campe-
onatos estaduais que fomentam a modalida-
de e acreditamos que a etapa Top Team será 
muito disputada. No mesmo final de sema-
na, sediaremos uma etapa do Circuito Costa 
Oeste de Tambor, que já reúne muitas inscri-
ções, com a possibilidade das competidoras 
também participarem da etapa, além do que, 
temos campeãs brasileiras de destaque em 
nossa região”, ressaltou o diretor de rodeio 
da Expovel, Valdir Kucinski Filho.

Uma das mais tradicionais 
feiras agropecuárias do 
interior do Paraná ocorre 
de 9 a 18 de novembro

Feira mostra potencial da cidade

ATRAÇÕES
Dentre tantas atrações da festa estão 

também os leilões e julgamentos, comidas 
típicas, exposições do comércio, indústria 
e construção civil. Além dos shows com 
Munhoz e Mariano, Sorriso Maroto, Patati 
Patatá, Marcos Paulo e Marcelo, Fernando 
Sorocaba e orquestra de viola caipira. 

O maior campeonato de rodeios do país vai reunir grandes nomes do esporte

PROGRAMAÇÃO
SHOwS

09/11 – Munhoz e Mariano
10/11 – Sorriso Maroto
14/11 – Patati Patatá
15/11 – Marcos Paulo e Marcelo
17/11 – Fernando e Sorocaba

LEILõES
DIA 09/11 - 20h - LEILÃO DOS 
PIONEIROS - GADO DE CORTE
DIA 10/11 - 20h-  LEILÃO CAVALO 
CRIOIULO – POTROS E POTRAS
DIA 12/11 - 20h – LEILÃO DE GADO 
DE CORTE
DIA 13/11 - 20h – LEILÃO 
REPRODUTORES MULTI-RAÇAS
DIA 14/11- 20h  – LEILÃO DO 
CRIADOR ( GADO DE CORTE)
DIA 15/11 - 20h – LEILÃO DE 
REPRODUTORES  MULTI-RAÇAS
DIA 16/11 - 20h – LEILÃO TABAPUÃ
DIA 17/11 - 12h – V II LEILÃO 
BRAHMAN CHACO E CONVIDADOS
DIA 17/11  -  20h – 13º LEILÃO ANGUS
DIA 18/11 - 19h – LEILÃO DE 
ENCERRAMENTO – GADO DE CORTE

Presidente da SRO, Erwin Soliva: “A 
Expovel motiva a economia regional”

EXPOSIÇÃO
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MODO DE PREPARO
Corte os pimentões em cubos, grosseira-
mente. Acrescente o açúcar nos pimentões. 
Adicione a água fervida e reserve. Ferva o 
camarão com 180 ml de água e suco de 
1 limão, acrescente sal a gosto. Em outra 
panela frite com um fio de óleo o alho e ce-
bola. Depois do camarão fervido separe a 
metade dele e bata no liquidificador com ½ 

A produtora rural Maria 
Isabel Cardoso tem por 
vocação a culinária. E nos 
recebeu para ensinar essa 
deliciosa receita

Desde muito jovem observando sua 
mãe cozinhar, a nutricionista, estudante de 
gastronomia, técnica em enfermagem e em-
presária do Recanto do Lago, Maria Isabel 
Cardoso, 43, começou a desenvolver seu 
talento na cozinha.

“Eu apreciava os pratos que minha mãe 
fazia, e tentava copiá-lá, a partir disso, des-
cobri minha vocação para culinária”, diz a 
nutricionista. A primeira receita de Maria foi 
elaborar um pão caseiro e o primeiro prato 
que fez para vender foi a feijoada. Peixe é 
o prato preferido que a nutricionista gosta 
de cozinhar, ela conta o que não pode faltar 
em uma receita. “Amor e criatividade são os 
segredos de uma boa culinária, e não pode 
faltar temperos, você precisa dar um toque 
final em cada prato. A culinária para mim é 
um prazer, produz harmonia e conforto”, 
ressalta a nutricionista.

TILÁPIA AO 
CAMARÃO

INGREDIENTES
2 pimentões verdes
2 pimentões amarelos
2 pimentões vermelhos
1 copo de água fervida
2 colheres de sopa de açúcar
500g de camarão descascado
1 kg de filé de tilápia
1 fio de óleo 
1 fio de azeite
2 cebolas 
5 dentes de alho
4 tomates
suco de 1 limão
1 colher de sopa de sal
1/2 xícara de água fria
180 ml de água fria
1 caixinha de creme de leite
1 pacote de champignon
1 colher de chá de páprica doce
salsinha e cebolinha a gosto

Deseja compartilhar sua receita? Envie um e-mail para editoria@revistasindirural.com.br e mostre seu talento na cozinha.

xícara de água e reserve. Junte o restante do 
camarão não fervido ao alho e cebola fritos. 
Acrescente a tilápia temperada com sal, 1 fio 
de azeite e mexa delicadamente e aqueça 
por cinco minutos. Junte o camarão batido 
no liquidificador, os tomates, os pimentões 
e deixe ferver por 10 minutos. Acrescente o 
creme de leite, o champignon, a páprica doce 
e deixe aquecer por cinco minutos. Finalize 
com o cheiro verde e deixe aquecer mais dois 
minutos. Pode ser acompanhado por batata 
souté ou purê de batata, arroz e salada.

RECEITA

A equipe com os ingredientes e Maria Isabel com o prato finalizado:  “Receita é sucesso no Recanto do Lago”
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• Barata besouro: Uma gran-
de parte das baratas costumam 
imitar besouros. Alguns gêneros 
de baratas (e não são poucas) 
são muito semelhantes a joani-
nhas e outros besouros criso-
melideos como as Prosoplecta e 
as Phoraspsis.  

• Baratas cascudas: Algumas 
baratas são realmente grandes. 
Um exemplo são as baratas do 
gênero Blaberus, chamadas de 
baratas cascudas que costu-

• PássAROs REALizAm “fUNERAis”
Uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia (Estados Unidos) 
comprovou que algumas espécies de pássaros realizam um ritual parecido 
com um funeral. O estudo usou os Scrub Jays — animal presente na área 
oeste de toda a América. Para comprovar a sua teoria, os estudiosos pre-
pararam um terreno com pedaços de madeira que representavam predado-
res e colocaram alguns animais mortos no local. Os pássaros ignoraram os 
falsos inimigos e mostraram reação apenas quando encontraram os seus 
“parceiros” mortos. Nessas ocasiões, os pássaros interromperam as suas 
atividades — como coletar alimentos ou piar — e cercaram o cadáver. 
Um momento depois, eles começaram a emitir sinais de aviso, na forma de 
“barulhos” que alertam os outros animais da mesma espécie. O fato mais 
incrível é a falta de reação perante prováveis predadores, pois isso possibi-
lita afirmar que o fator que desencadeou a reação realmente é a morte de 
semelhantes. Fonte: Tec Mundo O Scrub Jays vive na região Oeste da América

Sim, sabemos que ao ler 
esse artigo você ficará 
com arrepios e mais ar-
repios, mas não precisa 
ficar com nojo e nem 
“aflição” apenas fique 
por dentro de algumas 
espécies

• Barata americana: A ba-
rata-americana (Periplaneta 
americana) é uma espécie 
de barata grande, dotada 
de asas e geralmente tendo 
o tamanho entre 2,5 cm a 4 
cm. É bem comum no Bra-
sil, nos estados do sul dos 
Estados Unidos, e em países 
de clima tropical. 
• Barata D’Água:  Apesar 
do seu nome vulgar, não 

CONhEçA ALGUNs tiPOs DE(ARGh!) bARAtAs qUE EXistEm

são baratas, no sentido estrito, 
são na verdade grandes “bar-
beiros” aquáticos, sendo tam-
bém conhecidos pelos nomes de 
arauembóia, bota-mesa, pica-
dedo e escorpião-d’água.
• Bara-
ta verde:  
As baratas 
do gênero 
Panc h l o r a , 
comumente 
chamadas de 
baratas ver-
des, baratas 
cubanas ou baratas da banana 
são conhecidas por sua cor es-
verdeada, o que se torna único 
entre todas as baratas.  

mam ser utilizadas como bi-
chinhos de estimações e ás 
vezes alimento para outros 
animais! São conhecidas 
pelo seu tamanho extremo 
podendo chegar até 8cm.
• Barata 
b o m -
bardeio: 
A espécie 
do gêne-
ro Platy-
zoster ia 
e n c o n -
trada na 
Austrália, possui um com-
portamento de defesa se-
melhante ao besouro bom-
bardeio. Quando ameaçada, 
ela empina o abdômen para 
cima e espirra uma subs-
tância que se atingir as 
mucosas pode causar até 
cegueira temporária

Comercialização de Reprodutores e Fêmeas
PO, SO, BO, PC, RD e ovinos para abate

Fazenda M. São João Esperança - Cachoeira Baixa

Raças Ile de France, Textel e Hampshire Down

(45) 9117-6888 - (45) 9972-5252
(45) 9117-8787 - (45) 9909-7777

• Limpeza e paisagismo
• Corte e poda
• Jardins - Plantas - Hortas
• Execução, reforma
  e manutenção

Colônia São Francisco - Cascavel /PR(45) 9968-8865 / (45) 9101-2265

• COGUmELOs NO bRAsiL 
qUE EmitEm LUz - Foi encon-
trada no Piauí, uma espécie de 
cogumelos capazes de emitir 
luz. Pesquisados por um grupo 
de cientistas da USP e de algu-
mas universidades americanas, 
este fungo é o maior cogumelo 

CURIOSIDADES

encontrado em nosso país. Den-
tre as 71 espécies de cogume-
los capazes de emitir luz, 12 
estão presentes no Brasil. A ci-
ência ainda não conseguiu des-
vendar qual o processo químico 
que favorece esses fungos a se 
iluminarem, nem o porquê disso. 
Supõe-se que essa luz atraia 
insetos predadores que atacam 
os menores, aqueles que se ali-
mentam dos fungos. Para que 
seja possível a sua captura, é 
necessário que as buscas sejam 
feitas em noite escura, de lua 
nova, com lanternas apagadas, 
segundo um pesquisador da 
USP, o químico Stevani.

De acordo com uma notícia publicada pela CBS News, pesquisa-
dores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobri-
ram que uma espécie de formiga transmite informações de maneira 
bastante parecida à forma como os dados são enviados através da 
internet.

A descoberta ocorreu quando a bióloga Deborah Gordon, estu-
dando o comportamento de uma espécie de formiga coletora, ob-
servou que as comunidades pareciam demonstrar um determinado 
padrão na hora de enviar mais insetos a uma fonte específica de 
comida. Gordon, então, contatou Balaji Prabhakar, um especialista 
em estudar como os arquivos são transferidos através de redes de 
computadores.

FORMIGAS INTERNAUTAS
Os pesquisadores descobriram que as formigas não só seguiam 

um padrão específico, mas que, essencialmente, se tratava do mesmo 
algoritmo presente no protocolo TCP (Transmission Control Protocol), 
que controla a transferência de dados através da internet.

Pesquisadores descobrem que as 
formigas se comunicam “via internet”

Segundo os cientistas, na internet os dados são transmitidos 
através de pacotes, com um receptor enviando um sinal cada vez 
que as informações são recebidas corretamente. As formigas utilizam 
exatamente o mesmo sistema para procurar comida, enviando mais 
indivíduos para a fonte cada vez que um deles retorna ao formigueiro 
rapidamente, tornando o processo de coleta mais rápido e eficiente.

Os pesquisadores acreditam que a descoberta pode ajudar os 
cientistas a entender melhor o comportamento das colônias de formi-
gas, assim como apontar novas soluções para melhorar os sistemas 
de redes atuais. Fonte: Tec Mundo

• CERVEjA PODE sObREViVER  
A UM HOLOCAUSTO NUCLEAR 
Testes realizados na década de 50 revelaram que 
as bebidas não estragariam com a explosão. Se 
algum dia você decidir se preparar para um holo-
causto nuclear, um item que você pode incluir na 
lista sem medo de que acabe sendo completamen-
te alterado durante o evento, é a cerveja! Afinal, 
se você sobreviver, vai querer brindar a isso, não é 
mesmo? A boa notícia foi divulgada pelo blog The 
Nuclear Secrecy que, de alguma forma, conseguiu 
pôr as mãos nos relatórios referentes a 14 testes 
nucleares — batizados de Operation TEAPOT — 
levados a cabo na década de 50 no estado de 
Nevada, nos Estados Unidos. Fonte: Tec Mundo.

• A PimENtA mAis fORtE DO mUNDO
Trinidad Scorpion butch (algo como o escorpião machão de Trinidad), 
foi eleita pelo Guinness como a pimenta mais ardida do mundo.  Ela é 
cultivada na cidade de Morisset, na Austrália. A pimenta leva um ano 
para estar pronta para a colheita e atinge 1,463 milhão na escala Sco-
ville, usada para medir o grau de ardor das pimentas. Fonte: Tec Mundo.

Acredite! Insetos utilizam o mesmo 
protocolo de transmissão de dados usado 
pelas redes de computadores
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ANIVERSARIANTES
OUTUBRO

1/10/1940 JOSE PAULINO DE LEAO

1/10/1954 PAULO ADAME FILHO

1/10/1959 SELSON INACIO WAGNER

2/10/1969 DIOGENES PEROZZO

2/10/1959 LUIZ AUGUSTO KONOPATZKI

2/10/1943 MARINO KREMER

2/10/1953 VILSON VANZELLA

3/10/1956 ADEMIR LUIZ PAZZINATTO

3/10/1950 FLAVIO ANTONIO LAZZARI

4/10/1973 CHARLES FRANCISCO SACK UREJUEL

4/10/1959 MARLENE CHIQUETTI DA SILVA

4/10/1969 RENATO LUIZ ZANCANARO

5/10/1959 ALCEU PAULO LIBERALLI

5/10/1947 ANDRINO KREUS DO AMARAL

5/10/1971 ROMEU HOLDYS

6/10/1943 MARLENE SCRIPERCK ZANDAVALLI

7/10/1947 FRANCISCO SALVATTI

9/10/1952 ARNALDO MASSAKI SUETAKE

10/10/1977 ARAE POETA CASTILHO DA SILVA

10/10/1953 MANOEL DE LIMA APOLINARIO

10/10/1965 PLINIO MIGUEL SCHERER

11/10/1923 DARCY ZANELLA

11/10/1962 GION CARLOS GOBBI

11/10/1959 JOSE ALBINO CESARI

12/10/1936 MARINO BAZOTTI

13/10/1930 AMALIA DALPRADO MIOTTO

13/10/1950 PAULO CEZAR VALLINI

14/10/1960 DEISE K. DALL OGLIO MASCARELLO

15/10/1954 CELESTINO MEZACASA

16/10/1971 JUCELINO AKIHIDE TANABE

17/10/1941 MARIA ZANELLA MICHELS

17/10/1963 MOACIR PAULETTO

17/10/1968 ROBERTO SAROLLI SARAIVA

19/10/1938 ALOISIO LAMENTINE JONER

19/10/1944 EUCLIDES GALLINA

19/10/1937 LOURDES M. BRANDALISE SONDA

19/10/1957 RAUL NEITZEL

20/10/1941 ANTONIO LUIZ AGUIARI

20/10/1954 ROBERTO APARECIDO DE PAULI

21/10/1931 JOÃO RAMIRO DA SILVA

21/10/1954 JOSE ADERLEI DE SOUZA

21/10/1940 LUCIA MARIN BROCK

22/10/1967 EUDES EDIMAR CAPELLETTO

22/10/1979 JOEL FRANCISCO BALDISSERA

23/10/1981 JOAO EMERSON PIASKOSKI

23/10/1945 SONIA MARIA DE OLIVEIRA

24/10/1922 FLORINDO PENSO

25/10/1945 EDUARDO DE OLIVEIRA COELHO

26/10/1958 ZIGOMAR SALVATTI

27/10/1950 DEMETRIO GULAK

27/10/1954 ILDO ANTONIO BREGOLI

28/10/1936 ADAIR LINO BARZOTTO

28/10/1927 HARRY AVELINO SCHMAEDECKE 

28/10/1946 NOEMIA DURAES DOS SANTOS

29/10/1979 MARCELO BARBOZA DA SILVA

NOVEMBRO
1/11/1967 CASSIUS LUIS BARREIROS

1/11/1966 ELCI DALGALO

1/11/1958 JOAO BATISTA ZANUZZO

3/11/1957 ALBERTO BARATTER

3/11/1963 CARLOS ALBERTO SCANAGATA

3/11/1960 NEREU BERNARDI

4/11/1932 EVANIR FORNARI

4/11/1958 LUIZ CARLOS VEZZARO

5/11/1932 JACOB M. LUIZ SALVADORI

5/11/1943 MARIO CARRASCO LOMBARDI

6/11/1945 AIDO JORGE ZANCHETT

6/11/1945 ILGO KONOPATZKI

6/11/1975 MARCOS ANTONIO NORO

7/11/1967 FABIO CESAR DALBOSCO

7/11/1941 VITOR HUGO PIERUCCINI

8/11/1944 DOMINGOS MUFATO

8/11/1953 PAULO SILVIO SALAPATA

9/11/1917 PEDRO FAVRETTO

10/11/1957 ERWIN SOLIVA

10/11/1964 HELMUTH GUILHERME B. JR

11/11/1967 JUREMA CARNIEL

11/11/1946 PEDRO CAMILO PAETZOLD

11/11/1943 TOMES TEREZINHA ZECZKOWSKI

12/11/1967 JORGE ROBERTO BARZZOTO

12/11/1953 WALTER LUIZ BERNARDI

14/11/1949 ANGELO JOSE DE PAULI

14/11/1935 LORENO IVALINO BARZOTTO

15/11/1954 ELENA MARIA BARDEN

16/11/1976 MAYCON SALVATTI

17/11/1956 ERON FERLIN

17/11/1968 PAULO CESAR VENTURIN

18/11/1971 JONATHAN MAFRA TAMBOSI

19/11/1941 OSMARIO MOYSA SARAIVA

20/11/1959 MARIO SOSSELA FILHO

20/11/1962 RITA MARIA HOFFMANN

21/11/1954 DOMINGOS MUNARETTO

21/11/1965 LAURA FAGUNDES R. VARGAS

22/11/1935 ARNO BECK

22/11/1947 MARIA CECILIA M. MENEGHEL

23/11/1977 ALCEU BENTO DALMOLIN

23/11/1961 IDJALMAS ALFEO BERTOLLO

23/11/1956 ILDO SCUSSIATTO

23/11/1965 JORGE TAKEO SAKAI

23/11/1954 PAULO ROBERTO ORSO

24/11/1951 JOSE DIAS DO PRADO SOBRINHO

24/11/1968 MARIA DAS GRAÇAS MARTINS

25/11/1952 BENVINDO DE SOUZA ALMEIDA

25/11/1938 PEDRO CAPELLETTO

25/11/1965 VALMOR JOSE BREDA

26/11/1961 CARLOS RUZICKI

26/11/1946 JOSE CARLOS CUNHA

27/11/1985 CLAUDIA GOBBI

28/11/1952 ARI MILTON MELNIK

28/11/1950 GELSO JOSE ZANOTTO

29/11/1943 DARCI NORO

29/11/1969 JUAREZ ZITTERELL

CURSOS SENAR Aperfeiçoe seu conhecimento

No mês de outubro e 
novembro o Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel, 
Senar-PR e parceiros  
oferecem diversos cursos 
de capacitação. A inscrição 
deve ser realizada no 
Sindicato. Para mais 
informações entrar em 
contato pelo telefone 
3225-3437.      

Pratos à base de peixe foi um dos cursos do Senar realizado no Sindicato Rural de Cascavel no mês de setembro

15/10

Trabalhador na Administração de Associações e Sin-
dicatos Rurais - sanidade animal.
Local: Sindicato Rural

15 E 16/10

Trabalhador na Operação e na Manutenção de Co-
lhedoras Automotrizes - New Holland - básico em 
New Holland.
Local: Agrotec

15 A 20/10

Trabalhador na Agricultura Orgânica - informações 
básicas sobre agricultura orgânica.
Local: Jangadinha – SEAGRI

16 A 18/10

Trabalhador na Operação e na Manutenção de Or-
denhadeira Mecânica - avançado em ordenhadeira 
mecânica.
Local: Reassentamento São Francisco – EMATER

19 A 22/10

Trabalhador na Operação e na Manutenção de Or-
denhadeira Mecânica - avançado em ordenhadeira 
mecânica.
Local: Reassentamento São Francisco – EMATER

22 A 30/10

Armazenista - armazenista - 40 h.
Local: Coodetec

23 A 26/10

Trabalhador na Bovinocultura de Leite - inseminação 
artificial na bovinocultura de leite - 32 h.
Local: Agrotec

23 A 27/10

Trabalhador na Bovinocultura de Leite - ordenha 
mecânica.
Local: Reassentamento São Francisco – EMATER

24/10

Oficina de Planejamento Estratégico de Mobilização 
- PEM I (4 h).
Local: Sindicato Rural

25/10

Trabalhador na Classificação de Produtos de Origem 
Vegetal - classificação de grãos – soja.
Local: Sindicato Rural

25 E 26/10

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas (tratorista agrícola) - tratorista polivalente 
- básico (tratorista).

Local: Sindicato Rural
26/10

Trabalhador na Classificação de Produtos de Origem 
Vegetal - classificação de grãos – milho.
Local: Sindicato Rural

29 E 30/10

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas (tratorista agrícola) - tratorista polivalente 
- básico (tratorista).
Local: Agrotec

12 A 14/11

Trabalhador na Bovinocultura de Leite - manejo de 
bovino de leite.
Local: Agrotec

19 A 27/11

Armazenista - armazenista - 40 h.
Local: Plantar

26 A 28/11

Trabalhador na Agricultura Orgânica - informações 
básicas sobre agricultura orgânica.
Local: Agrotec

28/11

Trabalhador na Classificação de Produtos de Origem 
Vegetal - classificação de grãos – soja.
Local: Plantar

29 E 30/11

Trabalhador na Agricultura Orgânica - olericultura 
orgânica.
Local: Sindicato Rural

29/11 A 01/12

Trabalhador no Cultivo de Plantas Medicinais - plan-
tas medicinais, aromáticas e condimentares.
Local: Coopavel – Sede Alvorada
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Agora é Ortoplan

Dr. Angelo Segalla
Cir. Dentista
Especialista em Ortodontia
e Odontopediatria
Responsável Técnico

Dra. Anita 
Chechetto Segalla
Cir. Dentista - Clínica Geral
Especialista em Prótese e
Periodontia

Dra. Selma Segalla
Cir. Dentista
Clínica Geral
Especialista e Mestre
em Periodontia

Dra. Maria Inês 
Lacerda Muniz
Cir. Dentista
Clínica Geral - Prevenção

Dr. Danilo Cortez
Moleiro
Cir. Dentista
Clínico Geral

Dr. Maikon Angelo
Lodi
Cir. Dentista - Clínico Geral
Prótese e Implantes
Especialista em Implantes

Dr. Ricardo Luis Lodi
Cir. Dentista
Especialista em Ortodontia

Dra. Suielen
Cir. Dentista
Clínico Geral

Dr. Maikon
Cir. Dentista
Clínico Geral

Dra. Vanessa
Cir. Dentista
Clínico Geral

A clínica Centro de Especialidades Top
uniu-se a uma das maiores franquias de
odontologia do Brasil para lhe atender ainda
melhor. Dúvidas ligue (45) 3225-3525

C o r p o  C l í n i c o  O r t o p l a n

w w w . o r t o p l a n . c o m

Rua Minas Gerais, 2392
Edifício Centro Top

Fone: (45) 3225-3525

CONVÊNIOS Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais 
em produtos e serviços para os associados do Sindicato Patronal Rural 
de Cascavel. Para usufruir dos benefícios, basta se identificar como 

associado nas empresas conveniadas.

IMOBILIÁRIAS

CADASTRE SUA EMPRESA
COMO CONVENIADA

DO SINDICATO RURAL
Informações, ligue:
 (45) 3225-3437

FALE DIRETO COM O 
PRODUTOR RURAL E COM 
A CADEIA PRODUTIVA DO 
AGRONEGóCIO REGIONAL

ANUNCIE SUA MARCA OU
PRODUTO NA REVISTA OFICIAL

DO SINDICATO RURAL

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

comercial@revistasindirural.com.br
www.revistasindirural.com.br

CONSULTORIA
B&M Consultoria

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

RESTAURANTE
Restaurante Kilograma

Av. Brasil, 6792 - Fone 3035-2922

HOTEL
Harbor Hotéis

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

CURSO DE INGLÊS

AGRO
Agrosat

Rua Osvaldo Cruz, 2349 Fone 3222-2757

Agro Domus
Insumos Agrícolas

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

Agriboi
Produtos Agropecuários

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

RPK Genética
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS

BRANGUS -  BRAFORD
Fone 9944-3759

SEMEX BRASIL
www.semex.com.br

Fones 9987-2673/9121-8827

Máquinas Agroeste LTDA
Av. Brasil, 4128

Fone 3225-3322

Santa Clara Genética 
Av. Brasil, 7640

Fones 3226-6161/9978-0061

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre

Fone/Fax (45) 3321-1600

Plantplan
Fone 3038-7388

Locações Lapa
(45) 3223-2531

EVENTOS
Fotoclique

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

FLORICULTURAS
Galeria das Flores - GF

Floricultura e Decorações
Fone 3035-2072

PEÇAS AGRÍCOLAS

Multipeças
Irmãos Limberger & Cia ltda

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

PAPELARIA
Suprivel

Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266

Televendas 3224-2004

SAÚDE
Ortoffísio - Clínica de Fisioterapia

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

Mariana Sossela - Psicóloga
CRP – 08/16211

R. Santa Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

Dra. Selma Segalla
Centro OdontológicoTop

Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

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

Sind Convênios Médicos
Fone 3224-4103

SindConvênios
Medicina e Segurança do Trabalho

Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

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

FARMÁCIAS
Farmácias Iguaçu

Grupo Almir Gaspar - Desde 1972

Farmaútil
Sempre com você
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