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O entrevistado desta edição é José Lindomir 
Pezenti. Administrador por formação, ele 
está na Emater desde junho de 1990. Entrou 
na empresa como técnico agrícola no muni-
cípio de Campo Bonito. Passou por Céu Azul, 
onde trabalhou por 15 anos. Atualmente está 
na gerência regional de Cascavel, desde 
2018.  Pág. 8

Paulo Roberto Orso
Modesto Felix Daga
Renato Archille Martini
Genor Frare
Gelso Paulo Rangheti
Paulo Cezar Vallini
Walter Luiz Bernardi

Agassiz Linhares
Carlos Alberto Zuquetto
Cezar Luiz Dondoni
Gion Carlos Gobbi
Haroldo Stocker
Lissandro Sarolli Veran
Milton Pedro Lago

Isaias Luiz Orsatto
Eudes Edimar Capeletto
Denise A. Martini de Meda

Darcy Antonio Liberalli
Airton José Gaffuri
Helmut G. Bleil Jr.

Paulo Roberto Orso
Paulo Cézar Vallini

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA

CONSELHO ADMINISTRATIVO

DELEGADO REPRESENTANTE

Presidente
Vice-presidente

2º Vice-presidente
Tesoureiro

2º Tesoureiro
Secretário

2º Secretário

Membros

Titulares

Suplentes

Titular
Suplente

Publicação oficial do
Sindicato Rural de Cascavel 

Circulação Bimensal

Coordenador:
Paulo Cézar Vallini

pvallini@uol.com.br

Fale com a editoria:
Jair Reinaldo dos Santos

editoria@revistasindirural.com.br
Fone (45) 3037-7829 / 99972-6113

Colabora nesta edição:
Pedro de Brito Sarolli

Assessor de imprensa do Sindicato Rural 
de Cascavel

Departamento Comercial:
(45) 3037-7829 / 99972-6113

comercial@revistasindirural.com.br

Projeto gráfico arte/diagramação:
NewMídia Comunicação

Rua Cuiabá, 217 - CEP 85819-730
Cascavel-PR - Fone (45) 3037-7829 
www.newmidiacomunicacao.com.br

DIRETORIA

R. Paraná, 3937 - CEP 85.810-010
Cascavel/PR - Fone (45) 3225-3437

www.sindicatorural.com

Nesta edição
nº 78- Setembro/Outubro de 2019

LEIA TAMBÉM:

Quedas do Iguaçu é 
tema de audiência

Pecuária de leite do 
Oeste busca avanços

Deputado estadual Coronel Lee promoveu 
evento na Acic, em Cascavel, com intuito 
de apresentar o sofrimento das famílias de 
agricultores que tiveram suas terras toma-
das à força  Pág. 19

Formação de governança e aproximação 
da cadeia envolvem o projeto balizado pela 
metodologia Foresight, que significa “previ-
são”. Pág. 26

• Cascavel ganha mais três 
motoniveladoras. Pág. 33
• Cascavel mostra força na luta pelo porto 
seco.  Pág. 24

• Agora é lei: agricultor pode ter arma de 
fogo na propriedade.  Pág. 36
• Aprosoja promoveu palestra com José 
Tejon sobre futuro do agro. Pág. 40
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Cascavel é o maior 
produtor de trigo do 
Brasil

O relatório da safra 2018/2019 divulgado
pelo IBGE no mês de setembro deste ano
trouxe, entre uma série de outros dados,
uma curiosidade: Cascavel foi a cidade que
mais produziu trigo em 2018 no Brasil. O
cereal, que é amado e odiado pelos produtores
rurais, trouxe um bom resultado no ano
passado. Pág. 22

“Caminhos e 
desafios da extensão 
rural”

Excelente 
para morar, 
trabalhar 
e investir

Rua Presidente JK, 1376
Entre Clube Comercial e Unipar -  Cascavel/PR

Rua Presidente JK, 1203, sala 04 – Cascavel/PR

Fone (45) 3039-5001
contato@dgiconstrutora.com.br
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

Juntos por Quedas do Iguaçu
Depois de muitos anos sem 

voz, agora os produtores rurais 
que tiveram suas áreas roubadas e 
sofrem de terrorismo ideológico e 
psicológico em Quedas do Iguaçu, 
desde meados dos anos 2000, tem 
uma oportunidade de terem seus 
direitos garantidos. No dia 3 de 
outubro o deputado estadual Coronel 
Lee promoveu uma audiência pública 
sobre reintegração de posse na 
Acic, em Cascavel, que certamente 
mudará o futuro dessas famílias.

Mais de 400 pessoas estiveram 
na ocasião, das mais diversas 
entidades e municípios da região. 
A reportagem completa você pode 
acompanhar na página 16 desta 
edição da Sindirural.

Mesmo sendo produtores rurais 
e estarmos cientes da realidade, 
fomos mais uma vez surpreendidos 
com tanta tristeza e abuso. Os 
depoimentos dos juízes durante o 
evento foram os mais reveladores, 
uma vez que vimos que a Justiça, 
que muitas vezes culpamos, não 
é a vilã desta história. Há muita 
obscuridade por trás dessas 
invasões.

Somente de imaginar e ouvir 
os depoimentos das vítimas das 
invasões, cujas vidas e patrimônio 
foram destruídos, fez muitas 

pessoas presentes chorarem. O 
desconhecimento também chocou, 
já que muita gente não tinha noção 
do que acontece naquela região há 
muitos anos. Uma cidade sitiada. 

O sofrimento destas famílias 
precisa ser recompensado. O 
Estado não pode se omitir mais. 
Não podemos fechar os olhos para 
crimes. Precisamos juntar forças 
para que todas essas pessoas 
tenham sua dignidade recuperada, 
sua autoestima, seu prazer em 

viver. A Justiça precisa vencer. 
Não podemos mais aceitar uma 
barbaridade como essa, uma terra 
sem lei, um faroeste no nosso 
Estado, onde um grupo domina tudo 
e todos. 

Que Deus proteja e ilumine essas 
famílias para que continuem a ter 
forças. E que Deus ilumine o Coronel 
Lee, seu representante perante 
às autoridades máximas do nosso 
Estado, para que consiga reverter 
todas essas injustiças. 

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

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

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

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
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Entrevista

Sindirural:Qual é a função da 
Emater? Qual é a importância desta 
entidade para o agronegócio para-
naense?

Pezenti: Atualmente estamos em fase 
de transição, fomos extensionistas execu-
tores durante anos. Em maio a instituição 
completou 64 anos e o novo desafio é fazer 
a coordenação de ATER – Assistência Téc-
nica e Extensão Rural em nível de Estado do 
Paraná. Nos mais de 60 anos, já fizemos um 
pouco de tudo. A Emater começou fazendo o 
corpo a corpo com os produtores paranaenses, 
fizemos muito crédito rural, executamos polí-
ticas públicas como os de Programas Manejo 
Integrado de Solos e Águas, Programa Paraná 
Rural, Programa Paraná 12 Meses, e fomos 
assessores de pequenas cooperativas que hoje 
estão entre as maiores do Brasil. Ainda che-
gamos onde tantos outros não chegam. Orien-
tamos agricultores familiares com pouca terra 
e baixa renda. Atendemos as demandas sem 
fazer preço e nem cobrar nada dos produtores 
assistidos pela EMATER. O governo nos paga 
e paga a estrutura para atendermos esse nicho 
de agricultores, que não interessa ao mercado 
capitalista. Pensamos o agronegócio como um 
todo. Não excluímos ninguém, mesmo aqueles 
que pouco ou quase nada produzem mas estão 
no interior dos municípios trabalhando, sem 
produzir em escala.

Sindirural: Quais municípios a 
Emater de Cascavel é responsável e 
qual a estrutura disponível (física e 
de pessoal)? Essa estrutura é sufi-
ciente? Qual seria a ideal? E qual o 
tamanho da estrutura no Paraná?

O entrevistado desta edição é José Lindomir Pezenti. Administrador 
por formação, ele está na Emater desde junho de 1990. Entrou na 
empresa como técnico agrícola no município de Campo Bonito. 
Passou por Céu Azul, onde trabalhou por 15 anos. Atualmente está na 
gerência regional de Cascavel, desde 2018. 

JOSÉ LINDOMIR PEZENTI

extensionistas e acreditamos que o tamanho 
da estrutura ideal seria pelo menos um exten-
sionista por município.

Sindirural: O que mudou na es-
trutura após o plano de demissão 
voluntária na entidade?

Pezenti: Perdemos grandes talentos, 
pessoas qualificadas se foram, mas rearran-
jamos e continuamos tocando de forma dife-
rente, precisamos inovar todo dia. Estamos 
aprendendo a fazer de forma diferente com 
menos extensionistas. Precisamos entregar 
resultados para a sociedade e estado e assim 
estamos fazendo.

Sindirural: O que muda com o 
projeto do governo do Estado em 
integrar todas as instituições do 
agro?

Pezenti: Na prática muda pouco. A pes-
quisa com seu direcionamento poderá inovar 
ter mais pesquisadores atender a demanda 
dos agricultores. Nós da extensão rural fare-
mos nosso trabalho de forma conjunta, uni-
ficada e partilhada com a pesquisa. Acredito 
que será um bom projeto para a agricultura 
paranaense. Ainda temos bastante dúvidas 
sobre a condução do processo, aprovação na 
Assembleia legislativa, autorização para con-
curso, planos de cargos e salários dos servi-
dores, dentre outras. 

Sindirural: Quais são os princi-
pais programas e ações desenvol-
vidos pela entidade nos municípios 
da região?

Pezenti: Pecuária leiteira, Olericultura, 
Manejo Integrado de Pragas e Manejo Inte-
grado Das Doenças da Soja, Agroindústria 
Familiar, Manejo de Solos, Piscicultura, Pro-
grama Renda Agricultor - Família Paranaen-
se, assessorar as associações e cooperativas 
da Agricultura Familiar na busca de novos 
mercados e assessorar os conselhos muni-
cipais. A Unidade da Emater é a porta para 
atender as famílias rurais nas políticas pú-
blicas do Estado. Mesmo que os agricultores 
familiares estão sendo desafiados a produzir 

Pezenti: Anahy, Braganey, Boa Vista 
da Aparecida, Campo Bonito, Capitão Leôni-
das Marques, Cafelândia, Cascavel, Catandu-
vas, Céu Azul, Corbélia, Foz do Iguaçu, Dia-
mante do Oeste, Ibema, Iguatu, Itaipulândia, 
Matelândia, Medianeira, Missal, Nova Aurora, 
Ramilândia, São Miguel do Iguaçu, Santa Te-
reza do Oeste, Santa Terezinha de Itaipu, San-
ta Lúcia, Serranópolis do Iguaçu,  Lindoeste, 
Três Barras do Paraná e Vera Cruz do Oeste.

Na região de Cascavel atendemos 28 mu-
nicípios, com aproximadamente 50 profissio-
nais. Temos unidades municipais em todos, 
porém temos municípios sem profissionais 
lotados e que são atendidos por extensionistas 
de municípios vizinhos. No Paraná,  estamos 
nos 399 municípios, executando e coordenan-
do ATER. Somos mais de 1.000 profissionais 

ganhar novos mercados por falta de qualidade 
e sanidade no que produz. Também realiza-
mos eventos. Todos os dias um ou mais ex-
tensionistas do Instituto estão envolvidos em 
treinamentos, reuniões técnicas e práticas, 
excursões, dias de campo, sempre capacitan-
do os produtores.

Sindirural: Quantos produtores 
a entidade atende na região? O que 
fazer para ampliar esse número, 
tendo em vista, por exemplo, que 
metade dos produtores de leite em 
Cascavel não possuem nenhum tipo 
de assistência técnica?

com sanidade, ainda temos problemas no re-
banho que dificultam o produtor a avançar e 

Pezenti: A abrangência da Unidade 
Regional da Emater compreende 28 municí-
pios com 40 técnicos envolvidos no trabalho 
programado para a região. Planejamos aten-
der 6.369 produtores em diferentes projetos 
para o ano de 2019. Ou seja, 13 % de um total 
de 47.202 agricultores familiares da região de 
Cascavel. O atendimento ocorre através de di-
versas metodologias, desde atendimentos no 
escritório e visitas nas propriedades além das 
metodologias grupais, como: reuniões téc-
nicas, dias de campo, excursões, palestras, 
oficinas, seminários, encontros técnicos e 
outros. O trabalho é direcionado prioritaria-

Caminhos e desafios 
da extensão rural

“Planejamos atender 
6.369 produtores em 
diferentes projetos 
para o ano de 2019. Ou 
seja, 13% de um total 
de 47.202 agricultores 
familiares da região de 
Cascavel”

“No Paraná, estamos 
nos 399 municípios, 
executando e 
coordenando ATER. 
Somos mais de 
1.000 profissionais 
extensionistas e 
acreditamos que o 
tamanho da estrutura 
ideal seria pelo menos 
um extensionista por 
município”

Datta

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

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

Fone (45) 3220 0500
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mente para o agricultor familiar, mulheres, 
jovens, assentados e trabalhadores rurais, 
que podem ser atendidos em mais de um 
projeto. Este público atendido (13% do total) 
corresponde ao tamanho da capacidade física 
da estrutura da Emater na região, devendo-se 
considerar também que do público total há 
uma parcela significativa que é atendida pelas 
cooperativas e demais entidades de Assistên-
cia técnica e extensão rural privada, que não 
precisam ser atendidos pela Emater.

Somos sabedores, no entanto, que ainda 
há produtores sem atendimento e a solução 
passa por reavaliação de público já atendido 
e em duplicidade com a Assistência técnica 
privada, mas ainda não será suficiente para 
atingir a todos e a saída para aumentar a 
abrangência será através da articulação e 
coordenação de ATER, onde se possa através 
de um Plano de ATER construído em conjunto 
com a sociedade e ATER Privada, ampliar o 
leque de atendimento.

Sindirural: Quais são os princi-
pais desafios da entidade?

Pezenti: Estar presente no campo, 
crescer e ser uma instituição percebida pela 
sociedade e produtores. Fazer chegar os pro-
gramas e políticas públicas para as famílias 
que mais precisam deles.

Sindirural: Quais são os principais 
desafios da extensão rural como um 
todo? Qual é a realidade encontrada hoje 
no campo pelos extensionistas? Re-
sistência à mudança ou inovação? 
Êxodo?

Pezenti: Os desafios são grandes. Ins-
truir o produtor e sua família, tornar o am-
biente rural atrativo com renda e qualidade de 
vida, chegar no campo, trabalhar para que as 
parcerias levem ao produtor conhecimento e 
informação técnica. Em muitas propriedades 
ainda há necessidade de crédito para a imple-
mentação de investimentos no setor produti-
vo e agregação de valor. Hoje os agricultores 
familiares são em número menor no campo, 
mas ainda são expressivos. Muitos envelhe-
ceram e outros não querem mais empreender. 
Manter os jovens na propriedade com pouca 
expectativa de remuneração é outro desafio 
grande.

Os extensionistas encontram produtores 
com realidades distintas, ainda há muita po-
breza no campo, processos erosivos, águas 
com altos índices de contaminação e falta de 
água em alguns períodos do ano. A logística 
do campo em muitos casos fica comprome-
tida principalmente quanto a manutenção de 
estradas, acesso a saúde e edução e gargalos 
para escoamento da produção. De forma geral 
os agricultores familiares precisam de melhor 
assessoria para suas organizações também.

Há produtores resistentes e também há 

uma parcela que busca a inovação e novos 
conhecimentos. Mas de forma geral os agri-
cultores familiares ainda passam por dificul-
dades no campo e em alguns momentos se 
desesperam para manter a produção e tornar 
a atividade viável, sustentável e com custos e 
compromissos que possam honrar.

O êxodo rural é muito forte nos municí-
pios da região de Cascavel, a extensão rural 
está fazendo sua parte, mas não é suficiente 
para manter a família no campo. Os atrativos 
da cidade são grandes, Cascavel se tornou 
uma referência em qualidade de vida, que 
oferece tudo, saúde educação, emprego, la-
ser, oportunidades.  Muitos jovens filhos de 
agricultores da região vem para estudar e não 
voltam mais, além de trazer a família toda logo 
que se forma.

Se a atividade não interessar ao jovem 
e não pagar bem pelos seus serviços ele não 
fica campo. Foi assim nos países desenvolvi-
dos. É um processo sem volta. O mercado exi-
ge produção de qualidade e em escala. Quem 
não tiver estrutura não fica. As facilidades da 
cidade são maiores.

Sindirural: Como a entidade aju-
da na sucessão rural, um dos maio-
res problemas do campo?

Pezenti: A sucessão tem ocorrido para 
muitos casos. Jovens que se tornaram pro-
fissionais e que estão tocando as atividades 
rurais. Não é para todos. Ocorre de forma na-
tural, vocação, interesse pela atividade e con-
dições financeiras para empreender e sonhar 
com uma vida melhor, com mais qualidade. 

“Em muitas propriedades 
ainda há necessidade 
de crédito para a 
implementação de 
investimentos no setor 
produtivo e agregação de 
valor.”

Nem sempre é possível pelo contexto. Outro 
agravante é que a família rural precisa re-
pensar como dividir tarefas e a renda na pro-
priedade com os filhos jovens. Essa decisão 
motiva o jovem a continuar e se não começar 
cedo.

Sindirural: Quais são seus prin-
cipais objetivos a frente do cargo e 
o que a sua experiência administra-
tiva pode ajudar na gestão da enti-
dade?

Pezenti: Em primeiro lugar, fazer um 
planejamento de trabalho que contemple o 
desenvolvimento rural, principalmente para a 
agricultura familiar. Executar as demandas e 
entregar os resultados esperados pelo estado 
e pela sociedade. Fortalecer as parcerias que 
atuam no segmento do agronegócio, como o 
IAPAR, a SEAB, sindicatos rurais e todos os 
outros. Precisamos estar em sintonia com o 
produtor e seus projetos, trabalhar em harmo-
nia com a equipe de funcionários e parceiros 
e estar disposto a mudar o que for necessário. 
Minha experiência de campo e também na 
área administrativa ajudam a entender as de-
mandas e buscar resolvê-las. Buscar o apoio 
da equipe que me assessora e fazer a gestão 
de forma compartilhada e participativa.

Sindirural: Qual é o maior desa-
fio do produtor rural para garantir 
a rentabilidade no campo e a “ci-
dade” satisfeita com seu trabalho, 
uma vez que é constantemente ta-
xado de desmatador, poluidor... 
Como lidar com isso?

Pezenti: Os produtores precisam ter 
informações verdadeiras sobre sua atividade. 
Quando o produtor estiver capacitado e de-
cidir sobre como comprar, pode se organizar 
para vender melhor também. A informati-
zação dos processos facilitou muito para to-
dos, hoje a comunicação flui em tempo real, 
os agricultores familiares estão munidos de 
equipamentos como smartphones, computa-
dores e alguns já estão praticando agricultura 
de precisão. Máquinas e equipamentos para 
todos os tipos de produção também estão no 
mercado, o que facilita o processo de produ-
ção, transformação e qualidade dos produtos. 
A falta de informação para o morador da cida-
de também distorce a realidade rural e torna o 
produtor “culpado” por danos ambientais que 
não são de sua responsabilidade. Precisamos 
sim cuidar dos recursos naturais e isso mui-
tos produtores já fazem.  O desafio de fornecer 
produtos mais limpos com menos defensivos 
agrícolas ainda é muito grande. Melhorar a 
qualidade dos alimentos é um desafio perma-
nente, tanto para produtos in natura quanto 
para produtos transformados. Saber lidar com 
estas realidades é desafiador. 

“Quando o produtor 
estiver capacitado e 
decidir sobre como 
comprar, pode ser 
organizar para vender 
melhor também. A 
informatização dos 
processos facilitou 
muito para todos.”

PLANO DE SAÚDE

Mais produtividade
e segurança para 

o homem do campo.

Contrate agora!
(45) 3225.3437
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REGISTRO

Turma foi composta também por colaboradores do sindicato

Em mais uma 
ação beneficente, 
o Núcleo da 
Mulher do 
Sindicato Rural 
de Cascavel 
entregou, no dia 
4 de outubro, 
1.664 fraldas 
geriátricas ao 
Asilo São Vicente 
de Paulo.

No mês agosto o Sindicato Rural de Casca-
vel formou a primeira turma do curso Lideran-
ças Rurais, uma iniciativa do Sistema Faep e do 
Sebrae-PR. Mais uma oportunidade de capaci-
tar e gerar novos líderes no campo. 

O primeiro módulo se estende ao longo de 
dois dias consecutivos, atingindo 16 horas de 
capacitação. Neste período, os participantes 
passaram por um processo de autoconhecimen-
to, identificando o próprio perfil e reconhecendo 
seus talentos e limitações. Esta etapa também 
contempla os diferentes estilos de liderança, 
além de trabalhar métodos para trabalhar em 
equipe, construir consenso e cooperação.

O segundo módulo ocorreu duas semanas 
após a primeira etapa, com carga-horária de 
oito horas. Nesta fase, os participantes foram 
convidados a fazer uma análise do sindicato 
rural do qual fazem parte e sua região, identi-

Novos líderes rurais foram formados no mês de agosto

Walter Bernardi, diretor do sindicato, e Rafaela Fragas, colaboradora

ficando oportunidades para inovar e criar solu-
ções de fortalecimento para o setor rural.

Como compromisso, cada turma do curso 
Liderança Rural agora terá que promover um 

encontro com produtores rurais de sua micror-
região e compartilhar o conhecimento, princi-
palmente no que diz respeito sobre o funciona-
mento do sistema sindical. 

Agende sua revisão preventiva:

REGISTRO

O diretor secretário do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Vallini, esteve no dia 23 de 
setembro reunido com os representantes da 
Seagri (Secretaria Municipal de Agricultura de 
Cascavel). O objetivo do encontro foi realizar o 
planejamento dos cursos do Senar-PR (Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural do Paraná) e 
de sua demanda para o ano de 2020. Todos os 
anos, diversos cursos são realizados em parce-
ria com a Secretaria.

O Senar foi criado em 1991 com o objetivo 
de organizar, administrar e executar no territó-
rio brasileiro o ensino da formação profissional 
rural e a promoção social do trabalhador rural. 
Desde então vem transformando a realidade no 
campo.  A missão da entidade compreende: 
respeitar o produtor e trabalhador rural; valo-

Seagri e Sindicato planejam cursos do Senar para 2020

Meta é sempre capacitar produtores rurais e seus colaboradores

rizar os colaboradores; valorizar os agentes do 
processo formativo; primar pela busca da exce-

lência; interagir com a comunidade; respeitar o 
meio ambiente e agregar valor econômico. 

Mais uma edição do Prosa 
Rural realizada com sucesso. 

Desta vez, o Sindicato Rural de 
Cascavel esteve na comunidade 

de Pinhalzinho, em Santa Tereza 
do Oeste. Novamente o Sicredi foi 

parceiro do evento, onde foram 
apresentados novidades do setor 
e serviços do sindicato. Renato 

Martini, diretor do sindicato, 
participou. 

Prosa Rural
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REGISTRO

Alusivo ao Dia da Árvore, comemorado em 
21 de setembro, o presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, Paulo Orso, participou de uma so-
lenidade para ajudar no plantio de mudas de ipê 
amarelo no Colégio Estadual Octávio Tozzo, na 
comunidade de Centralito, às margens da BR-
277, em Cascavel. A ação ocorreu simultane-
amente em escolas estaduais do Estado, como 
parte do programa Mais Verde.

Diversas autoridades participaram do even-
to. Entre elas o engenheiro agrônomo Cesar 
Veronese, presidente da Areac, o chefe do es-
critório regional da Seab de Cascavel, engenheiro 
agrônomo Manoel Chaves, o chefe da Emater de 
Cascavel, José Lindomir Pesenti, o secretário 
municipal do Meio Ambiente, Wagner Yonegura, 
entre outros. No total, IAP e Emater entregaram 
300 mudas aos alunos do colégio. 

Preservação 
nas escolas

O Núcleo Jovem do Sindicato Rural de Cascavel esteve reu-
nido no dia 12 de setembro para planejar as ações da entidade 
em 2020. Além do presidente do sindicato, Paulo Orso, partici-
param do encontro Arthur Bonamigo, Melhem Libera e Mateus 
Reisdorfer.

Entre as decisões tomadas está a de realizar uma reunião 
com a consultora Sabrine Bilibio para ajudar a definir priori-
dades e planejar com mais detalhamentos os focos e ações do 
grupo. A ideia é expandir o número de palestras, o número de 
participantes e também buscar parcerias com universidades. 

Planejamento 2020 é 
pauta dos jovens

Grupo de jovens do sindicato é comandado por Arthur Bonamigo

A ação aconteceu em todo estado do Paraná

O Comder (Conselho de Desenvolvimento 
Rural de Cascavel) reuniu-se no dia 26 de se-
tembro, no auditório do sindicato. A entidade, 
presidida por Paulo Vallini, discutiu o plano 
diretor de Cascavel, os conselhos municipais 
e o VBP (Valor Bruto de Produção Agrope-
cuária).

O primeiro ponto debatido foi o plano dire-
tor de Cascavel, documento que traça todas as 
principais diretrizes do município. A entidade 
não foi convidada a participar da elaboração e 
os conselheiros lamentaram a exclusão. 

Plano diretor, VBP e união de conselhos é debatida

Na sequência, Vallini afirmou que falta 
união entre os conselhos municipais do muni-
cípio. “Precisamos estar cientes do que todos 
os conselhos estão fazendo e discutindo. Isso 
é importante para que possamos avançar jun-
tos e também para evitar que alguns, que não 
tenham competência para determinar ou dis-
cutir determinados assuntos, não o façam”.

Os conselheiros chegaram à conclusão de 
que é necessária uma central de conselhos, 
visando informar todos sobre os assuntos 
discutidos em todas as entidades.

Encerrado o assunto, Jovir Esser, econo-
mista do Deral (Departamento de Economia 
Rural) fez uma apresentação sobre o VBP 
(Valor de Produção Agropecuária) de Casca-
vel, região e como ele é feito. Cascavel foi ul-
trapassada no ano passado por Castro, caindo 
para terceiro lugar no ranking do VBP para-
naense. “Muito em razão da queda as ativida-
des da Globoaves. No entanto, temos grandes 
chances de retomar logo esse posto. A Lar, 
por exemplo, pretende criar 400 aviários em 
Cascavel”, disse Jovir. 

Paulo Vallini e Toni Zanor, presidente e secretário do Comder

REGISTRO



Setembro/Outubro 2019 Setembro/Outubro 201916 17

REGISTRO

O Comitê Gestor para o controle dos bor-
rachudos em Cascavel realizou no dia 23 de 
agosto, em Sede Alvorada, a primeira ação prá-
tica para combater a infestação do inseto nas 
propriedades rurais. Dois professores da UEL 
(Universidade Estadual de Londrina), especia-
listas no ramo, conduziram o trabalho. 

O grupo de trabalho é formado por diver-
sas entidades, entre elas o Sindicato Rural de 
Cascavel, a Prefeitura de Cascavel, Secretaria 

O mês de agosto, setembro e ou-
tubro foram recheados de treinamentos 
e reuniões entre os colaboradores do 
Sindicato Rural de Cascavel. “Sempre 
estamos trabalhando para atender me-
lhor nossos associados”, garante Paulo 
Orso, presidente da entidade.

Além de duas edições de treina-
mentos com a consultora Sabrine Bilibio 
sobre temas diversos, como trabalho em 
equipe e inteligência emocional, a equi-
pe se reuniu em outras duas ocasiões 
para avaliar o andamento das ativida-
des, planejar novos projetos e buscar 
melhorias. 

“Nossa equipe é unida e competen-
te, mas sabemos que sempre podemos 
melhorar. Isso se estende também para 
nós que estamos a frente. Nossas reu-
niões são produtivas e abertas. Esta-
mos crescendo juntos”, conclui Orso. 

“Guerra” aos borrachudos 

Aperfeiçoamento e união 

Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de 
Agricultura, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Unioeste, Emater, Comder (Conse-
lho de Desenvolvimento Rural de Cascavel) en-
tre outras. O projeto experimental, ou piloto, 
terá como foco o distrito de Sede Alvorada. 
Se funcionar, será replicado nas demais lo-
calidades. 

Os professores explicaram a metodologia 
aos presentes e produtores rurais e depois co-

locaram as mãos na massa. Foram feitas me-
dições de vazão do rio, identificação e coleta 
de larvas. Não foi possível realizar a limpeza 
mecânica nem a aplicação do bioinseticida Bti. 

As larvas se proliferam com facilidade e há 
relatos de até casos de cegueira causada pelos 
borrachudos. Na ocasião, entre outras autori-
dades, o prefeito Leonaldo Paranhos e o secre-
tário do Meio Ambiente de Wagner Yonegura 
marcaram presença. 

Reunião realizada dia 18 de setembro, juntamente com Orso e Vallini

Produtores de Sede Alvorada, que sofrem com os borrachudos, ouviram as ações do programaLarvas são facilmente encontradas nos rios

Rodovia BR 277 - Km 521 - Guaraniaçu - PR Fone (45) 3235-1654
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Uma das mais tradicionais feiras 
agropecuárias do interior do 
Paraná acontece no início do mês 
de novembro

A 40ª Expovel acontece de 12 a 17 de 
novembro e terá muitas atrações e entrada 
gratuita durante todos os dias, exceto para os 
shows. A gratuidade já está no seu terceiro 
ano consecutivo e é uma forma de presentear 
os visitantes. Além de gastronomia, exposi-
ções diversas, parque de diversões e muitas 
atrações, a feira recebe também Zé Neto e 
Cristiano, Matheus e Kauan e várias atrações 
nacionais e regionais da Minha Cidade é Mas-
sa para agitar a noite cascavelense. 

O lançamento oficial da feira aconteceu no 
último dia 5. Os diretores da Sociedade rural do 
Oeste receberam os convidados com um jantar 
especial e também escolheram Valeria Vitoria 
Teixeira, de 17 anos, como Rainha desta edição.   
Foram escolhidas também Aline Leal De Sou-
za Damario e  Silmara Karvat, respectivamen-
te, como  1ª e 2ª princesas e Giovana Capra 
como Miss Simpatia Expovel. 

Estiveram presentes no evento muitas 
autoridades, imprensa e familiares das can-
didatas, que esperavam, ansiosamente, pelo 
lançamento de mais uma edição da feira. 

O público pode acompanhar as novidades 
dessa edição através da Página do Facebook 
( https://www.facebook.com/Expovel/ ) ou 
Site ( http://www.expovel.com.br/ ) 

FEIRA

SRO promove mais
uma edição da Expovel

A Expovel chega à sua 40ª edição em 2019, com diversas atrações, entre elas o rodeio

Rainha e princesas da feira foram escolhidas durante o lançamento oficial da feira
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Deputado estadual Coronel 
Lee promoveu evento na 
Acic, em Cascavel, com 
intuito de apresentar o 
sofrimento das famílias de 
agricultores que tiveram 
suas terras tomadas à força

Com objetivo de dar voz e vez aos produ-
tores rurais que tiveram suas áreas invadidas, 
a Assembleia Legislativa do Paraná, a pedido 
do deputado estadual Coronel Lee, promoveu 
no dia 3 de outubro, no auditório da Acic (As-
sociação Comercial e Industrial de Cascavel) 
em Cascavel uma audiência pública sobre 
reintegração de posse e o MST (Movimento 
dos Trabalhadores Sem Terra). A situação das 
famílias, os abusos e as injustiças foram mos-
tradas no evento. “Há mais de 20 anos o Movi-
mento Sem-Terra invade propriedades rurais 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Quedas do Iguaçu é 
tema de audiência

estar fazendo as reintegrações de posse e não 
estão”, disse o deputado durante audiência 
pública. Lee afirmou que um relatório do re-
sultado da audiência será elaborado e enviado 
ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, e 
ao presidente da República, Jair Bolsonaro.

Há mais de 15 anos há despachos da Jus-
tiça pedindo reintegrações de posse devido 
a invasões a áreas produtivas. Elas são de-
zenas e simplesmente foram ignoradas pelos 
governos de Roberto Requião e de Beto Richa. 
As consequências dessa omissão do Estado 
apareceram em relatos de juízes e também 
de representantes de famílias que tiveram as 
suas vidas profundamente prejudicadas pelas 
invasões de terra, abusos e violências cometi-
das pelo Movimento Sem-Terra.

“O clamor do povo, entendendo a gravida-
de da situação, é a munição que eu preciso 
para continuar agindo, não por vingança, mas 

por um enorme senso de Justiça, porque nin-
guém pode, em um país que se diz democrá-
tico, enfrentar as humilhações impostas por 
uma facção criminosa como é o MST”, afirma 
Coronel Lee. Ele lamenta que o grupo invasor 

400 pessoas acompanharam evento. Muitas se emocionaram com depoimentos

Coronel Lee promoveu o evento e disse que é movido por senso de Justiça. Ele irá pedir a abertura 
de uma CPI na Assembleia

no Paraná, faz ameaças, causa prejuízos e co-
mete atrocidades sem ser alcançado pela lei. 
Isso precisa mudar, por isso vamos abrir uma 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para 
responsabilizar as autoridades que deveriam 

tenha apoio, entre outros, da igreja católica 
e da Casa de Windsor, inclusive financeira-
mente. “Onde o MST entra vira terra sem lei. 
Parte do próprio pessoal usado como massa 
de manobra nas invasões vira refém do movi-
mento. Nem a polícia entra nos acampamen-
tos”, revela Lee, que durante anos atuou em 
comandos da Polícia Militar.

O juiz Leonardo Ribas Tavares esteve à 
frente da Comarca de Quedas do Iguaçu no 
auge dos conflitos que levaram à formação do 
maior assentamento sem-terra do mundo, em 
áreas da antiga Giacomet e Marodin – hoje 
Araupel.  “Testemunhei muitos depoimentos 
emocionados de pessoas desesperadas que 
perderam bens e dignidade em ações do Mo-
vimento Sem-Terra”. O juiz concedeu várias 
reintegrações de posse, que não foram cum-
pridas, e em uma das situações percebeu cla-
ramente a posição ideológica do então gover-
nador a favor dos invasores. “O governo elege 
prioridades de acordo com critérios políticos 
e ideológicos. Muitas vezes o Judiciário está 
com as mãos atadas”, afirmou. 

O juiz fez outros relatos, como o de que 
teve usar colete à prova de bala, passar o 
aniversário dentro do fórum com escolta, ser 
ameaçado de morte. “Recebi até uma comitiva 
de Brasília com o Ouvidor Agrário nacional 
do Incra, junto com desembargadores, pedin-
do que eu soltasse alguns dos criminosos do 
MST que mandei prender. Cheguei a receber 
um apelo formal do Vaticano”, disse. Segundo 
ele, o acampamento do MST é inviolável, onde 
nem oficiais de Justiça entram. Para ele, a 
Constituição precisa ser cumprida, garantin-
do os direitos dessas famílias. 

“O MST só sobrevive no Paraná porque o 
governo, há muitos anos, ignora se pronun-
ciar adequadamente sobre o que é a reforma 
agrária. Com o silêncio, acaba por legitimar 

“O governo elege 
prioridades de acordo 
com critérios políticos 
e ideológicos. Muitas 
vezes o Judiciário está 
com as mãos atadas”
 Juiz Leonardo Ribas Tavares

AS VÍTIMAS
O grau de violência e crueldade emprega-

do pelo MST foi relatado pela produtora rural 
Adriana Andrade que, mesmo afirmando estar 
com medo, deu um depoimento emocionado 
aos presentes. “Socorro, socorro. Socorro mil 
vezes. Há mais de 15 anos pedimos socorro”, 
assim ela começou a relatar o trauma sofrido 
pela família do irmão, em Quedas do Iguaçu, 
no dia 27 de abril de 2004. Cerca de 400 pes-
soas invadiram a propriedade de madrugada, 
acordaram a família aos berros e, com uma 
arma apontada para a cabeça de uma criança 
de quatro anos, obrigaram a família deixar o 
local a pé e sem roupas. A casa, os barracões 
e os equipamentos da família foram destruí-
dos. Os animais foram mortos.

Outros relatos foram apresentados du-
rante o evento, sempre com algo em comum: 
medo e relato de barbaridades.

as ações do movimento”, disse o juiz Rosaldo 
Pacagnan. Ele afirmou que grande parte dos 
invasores não é do campo e só participam por-
que confiam em receber algum tipo de van-
tagem. “Na minha opinião, reforma agrária 
hoje no Brasil só teria sentido se fosse como 
o Minha Casa, Minha Vida, com contrapartida 
das pessoas que quisessem ter um pedaço de 
terra para trabalhar e subsistir”.

O presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Orso, foi o primeiro a falar 
no evento. Representando os produtores 
rurais do Paraná, ele foi eloquente a dizer 
que a classe não é contra a reforma agrá-
ria, desde que seja feita de maneira correta. 
“Somos a favor de dar oportunidade a quem 
tenha vocação e paixão para trabalhar com 
a terra, e o Paraná é um grande exemplo de 
reforma agrária com sucesso”. 

Para confirmar sua fala, ele apresen-
tou números. 90% das propriedades ru-
rais do Estado têm menos de 70 hectares, 

Produtores rurais
representados

que merece. “Por que os que trabalham e 
lutaram para conseguir uma propriedade 
rural por anos não tem os mesmos direitos 
dos que as não tem? A garantia à proprie-
dade é inviolável. O MST é um movimento 
criminoso, que espalha ódio, desunião e 
gera trauma profundo nas comunidades. 
Só queremos que se cumpra a lei”, afirmou 
Orso. 

O presente da Coopavel, Dilvo Grolli, 
disse que o evento esclareceu aonde está 
o imbróglio do problema. “Vimos que não 
é culpa da Justiça, que muitas vezes cul-
pamos”. Ele pediu respeito e gratidão aos 
juízes, às famílias agredidas pelo MST e 
aos policiais que heroicamente há anos 
combatem os abusos praticados pelo mo-
vimento.

85% abaixo de 50 hectares e 46% delas são 
inferiores a dez. Mesmo assim, a agropecuária 
paranaense não recebe o respaldo e a proteção 
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EVENTO

Técnicos discutem 
futuro da avicultura
Evento reuniu 400 pessoas em 
Cascavel e trouxe visitantes de 
todos os cantos do Brasil

O Paraná é um dos principais produtores 
de frango do mundo. Manter-se na posição e 
lidar com os desafios e dificuldades foram al-
guns dos assuntos debatidos no 13º Encontro 
Mercolab de Avicultura, realizado em Casca-
vel no dia 24 de agosto. Mais de 400 técnicos, 
produtores, representantes da indústria e es-
tudantes participaram. 

Uma das principais atrações do evento 
foi o professor americano Michael Czarick, 
da Universidade da Georgia. Sua fala foi so-
bre o desenho básico do sistema de túnel de 
ventilação em aviários. Segundo ele, o túnel 
de ventilação e o isolamento térmico são tão 
importantes como a nutrição dos animais. 
“Há diversos benefícios. Com um ar de mais 
qualidade e uma temperatura ideal, há mais 
sanidade, mais desempenho animal e conse-
quentemente mais lucro”, comentou.

O professor afirmou que é difícil controlar 
o ambiente externo e por isso o avicultor deve 
ter todo um cuidado a mais com o ambiente 
interno dos aviários. Segundo ele, economizar 
em exaustadores e isolamento é um erro. “A 
conta vem mais tarde”, disse.

Michael também destacou a importância 
das entradas laterais de ar dentro de um aviá-
rio, juntamente com a temperatura ambiente. 
“Não podemos pensar como seres humanos 
com relação à temperatura interna. Por exem-
plo: 5 graus a menos para nós pode não pare-
cer nada, mas para as aves é uma mudança 
considerável”.

Joice Leão, coordenadora técnica da 
Mercolab, falou sobre sorotipificação da sal-
monela. “Existem mais de 2,5 mil tipos de 
salmonela. Precisamos ter ações mais asser-
tivas, como por exemplo para a Salmonella 
Typhimurium. Ela é bastante presente e pode 
ser considerada uma barreira sanitária, pois 
causa toxoinfecções”, comentou. Ela também 
citou sobre as salmonelas encontradas em 
carne suína, outro ponto de atenção para in-
dústria.

Já Paulo Lourenço, professor da Univer-

sidade Federal de Uberlândia, destacou as 
dificuldades e o controle constante que as in-
dústrias e os produtores precisam ter com re-
lação à salmonela. No entanto, ele citou uma 
abordagem diferente. “O melhor treinamento 
em biossegurança é entre colaboradores e 
integrados. O caminho são as pessoas envol-
vidas no processo. Cito isso porque uma pes-
quisa recentemente feita chegou a conclusão 
que 57% do ganho de peso dos animais é fruto 

da interação entre técnico e integrado”, disse. 
Segundo Paulo Cesar Martins, médico 

veterinário e um dos moderadores do even-
to, um dos principais desafios para 2020 é a 
conscientização dos consumidores sobre a ex-
celência da avicultura brasileira. Além disso, 
ele acredita que momentos como este, propor-
cionados pelo evento, são fundamentais para 
o crescimento do setor porque estimulam o 
debate e o aprendizado. 

Evento reuniu técnicos da região Sul e Sudeste

APP DA FAEP É LANÇADO

Informação na 
palma da mão
Com uma gama completa 
de informações e serviços, 
aplicativo do Sistema está à 
disposição dos produtores rurais 
e demais públicos 

A informação é a chave do sucesso e um 
produtor rural bem informado é meio caminho 
percorrido para bons negócios e a gestão efi-
caz da propriedade. O uso das tecnologias só 
fazem bem ao campo, possibilitando informa-
ções em tempo real essenciais para o dia a dia 
da fazenda, como se irá chover ou se o céu es-
tará limpo para o plantio e/ou colheita e onde 
estão abertos novos cursos do Senar-PR para 
capacitação dos trabalhadores rurais, entre 
outras informações fundamentais. Para faci-
litar ainda mais a vida do produtor, o Sistema 
FAEP/SENAR-PR disponibiliza gratuitamente 
o seu aplicativo (app) para smartphones (An-
droid e iPhone). A ferramenta, que passou por 
um período de testes e ajustes, já está dispo-
nível para download nas lojas virtuais Apple 
Store e Google Play Store. 

“O aplicativo do Sistema FAEP é mais 
uma ferramenta de informações e conheci-
mentos para os produtores rurais paranaen-
ses e mesmo de outros Estados. O programa 
vem complementar o portfólio de comunica-
ção da entidade, para que os agricultores e 
pecuaristas, independentemente de onde es-
tejam e em qual condição de acessibilidade, 
possam acompanhar tudo o que acontece no 
Paraná, no Brasil e no mundo”, destacou Ági-

de Meneguette, presidente do Sistema.
O aplicativo reúne uma série de recursos 

e temas como previsão do tempo com tem-
peratura, precipitação, índice de radiação ul-
travioleta, pressão atmosférica, vento, entre 
outros aspectos fundamentais aos manejos 
da produção agropecuária, cotações, agen-
da de eventos da entidade e do agronegócio, 
detalhes dos mais de 350 cursos do Senar-
-PR, localização dos sindicatos rurais e a 
calculadora dos custos de produção avícola. 
Na área de comunicação, os produtores rurais 
e demais usuários poderão conferir notícias 
sobre o setor, as edições semanais do Bole-
tim Informativo, vídeos, programas de rádio e 
fotos. Tudo ao alcance dos dedos em qualquer 
lugar, a partir de um smartphone conectado 

à internet.
“Desenvolvemos uma plataforma que faci-

lita a parceria entre Sistema FAEP/SENAR-
-PR e produtores, trabalhadores rurais e de-
mais elos da cadeia produtiva. Esses públicos 
poderão acompanhar, com facilidade e agili-
dade, tudo que acontece no setor e, principal-
mente, as ações e conquistas da Federação e 
do SENAR-PR”, explica Ieda Donada, gerente 
do Departamento de Tecnologia e Informação 
(Deti) do Sistema FAEP/SENAR-PR. “Nosso 
planejamento é, a cada mês, incrementar a 
ferramenta. Vamos constantemente disponi-
bilizar novas informações e recursos para os 
usuários”, acrescentou.

Para Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, o app é mais um aliado do 
produtor. “Nós mesmos já tivemos a intenção 
de ter um aplicativo para o sindicato. É uma 
ferramenta útil, que vem a somar às várias 
outras tecnologias disponíveis ao produtor, 
muitas delas gratuitas. Temos que aproveitá-
-las”, resumiu. 

CALCULADORA
Dentre os diversos recursos do aplicati-

vo, um interessa especialmente aos avicul-
tores do Paraná. A ferramenta calculadora 
de “Custos de Produção Avícola” permite que 
o usuário possa identificar, em detalhes, os 
seus maiores e menores gastos para conduzir 
a atividade. Para isso, basta inserir os dados 
que o sistema, automaticamente, faz as con-
tas. Ainda, o avicultor tem a possibilidade de 
comparar seus custos com as médias regio-
nais. Essa funcionalidade específica funciona 
parcialmente off-line (fora da internet). 

“A calculadora é uma demanda dos pró-
prios avicultores, que o Sistema FAEP/SE-
NAR-PR passa a disponibilizar. Com a ferra-
menta, os produtores poderão conhecer a sua 
realidade e compará-las com outros aviculto-
res, podendo identificar onde existem oportu-
nidades para melhorar e reduzir custos. Afi-
nal, é fundamental conhecer seus dados para 
melhor administrar a atividade em busca de 
lucro”, destacou Jefrey Kleine Albers, coor-
denador do Departamento Técnico Econômico 
da FAEP.

30% de desconto
para todos os associados do 
Sindicato Rural de Cascavel

R. Paraná, 2999 - Centro
Cascavel/PR - Fone (45) 3038-7897

Whatsapp: (45) 99983-7896
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Trigo surpreendeu em 2018. Já 
em 2019, as expectativas são 
bastante baixas, com perda de 
mais de 22 mil hectares

O relatório da safra 2018/2019 divulga-
do pelo IBGE no mês de setembro deste ano 
trouxe, entre uma série de outros dados, 
uma curiosidade: Cascavel foi a cidade que 
mais produziu trigo em 2018 no Brasil. O 
cereal, que é amado e odiado pelos produto-
res rurais, trouxe um bom resultado no ano 
passado. 

Dos cereais de inverno (aveia, centeio, 
cevada, trigo e triticale), apenas o triticale 
teve redução de produção. Já em termos de 
valor da produção, todos tiveram acréscimo. 
O motivo para a alta de preços foi a redução 
da produção desses itens em seus principais 
países produtores, especialmente o trigo 
russo, devido a problemas climáticos.

No Brasil, foram produzidos 5,4 milhões 
de toneladas de trigo, alta de 24,8%. O valor 
da produção foi de R$ 3,8 bilhões, acréscimo 
de 61,1%, sendo o maior preço pago na tone-
lada desde a criação do Plano Real.

Paraná foi o recordista em produção de 
cereais de inverno, colhendo 3,3 milhões 
de toneladas, com valor de produção de 2,4 
bilhões de reais, sendo o trigo o produto de 
maior produção, deste grupo, no estado. 

O município com maior produção de trigo 
foi Cascavel, com 175,4 mil toneladas colhi-
das, alta de 254,3% frente ao ano anterior. 
O valor de produção foi de R$ 130 milhões, 
alta de 373%.

Já em 2019, o trigo foi uma decepção. 
De acordo com o Deral (Departamento de 
Economia Rural) do Núcleo Regional da Seab 
(Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Paraná) de Cascavel, mais de 22 mil hec-
tares de plantio foram perdidos. A expectati-
va é que haja uma produção 60% menor que 
2018, com média de 1,5 mil quilos colhidos 
por hectare.

MAIS DADOS 
Após cair em 2017, o valor da produção 

agrícola do país cresceu 8,3% em 2018, che-
gando a R$ 343,5 bilhões e atingindo novo 

TRIGO

Cascavel é o maior
produtor do Brasil

recorde na série histórica iniciada em 1974. 
A alta foi puxada, principalmente, pelas 
commodities soja, algodão e café, que tive-
ram aumentos de, respectivamente, 13,6%, 
52,3% e 22,0%.

A área plantada, no entanto, caiu 0,6%, 
ficando em 78,5 milhões de hectares, in-
fluenciada pela redução de 1,2 milhão de 
hectares (-6,8%) na área cultivada do milho, 
devido à falta de chuvas na época do plantio.

A supersafra de grãos de 2017 não foi 
superada em 2018. Mesmo com os acrésci-
mos de 29,0% na produção de algodão her-
báceo (caroço), 43,5% na aveia, 2,8% na 
soja e 24,8% no trigo; o recuo de 16,0% na 
produção do milho - equivalente a 15,6 mi-
lhões de toneladas - foi fator predominante 
para o decréscimo de 4,7% no total produ-
zido pelo grupo dos cereais, leguminosas e 
oleaginosas, que ficou em 227,5 milhões de 
toneladas.

A soja foi responsável por 37,1% do valor 
da produção agrícola, mantendo-se no topo 
do ranking desde 1994, com exceção ao ano 
de 1996, quando a cana-de-açúcar alcançou 
a primeira posição. Na sequência, os princi-

pais produtos foram a cana (15,2%), o milho 
(11,0%), o café (6,6%) e o algodão herbáceo 
(em caroço) (3,7%).

São Paulo é o estado com maior valor da 
produção, com 15,5% de participação nacio-
nal, seguido de Mato Grosso, que aumentou 
seu percentual de 13,7% para 14,6%. Bahia 
e Mato Grosso do Sul também aumentaram 
seus percentuais na participação nacional, 
alcançando 5,7% e 5,6%, respectivamente. 
Esses estados aumentaram, em 2018, a pro-
dução de soja e algodão herbáceo, além de 
serem importantes produtores de milho.

Em relação aos municípios, os maiores 
valores de produção foram em São Desidério 
(BA), com R$ 3,6 bilhões; Sapezal (MT), com 
R$3,3 bilhões; e Sorriso (MT), com R$3,3 
bilhões. 

A pesquisa da Produção Agrícola Muni-
cipal (PAM) 2018 traz informações em nível 
de municípios sobre a área plantada, área 
destinada à colheita, área colhida, a quanti-
dade produzida, rendimento médio obtido e 
valor da produção de 64 produtos agrícolas. 
Acesse a publicação completa e o material 
de apoio para mais informações.

Trigo surpreendeu no ano passado

ORGÂNICOS

Produção orgânica é 
alternativa de renda
Empresa aposta na produção de 
produtos orgânicos e garante 
aos agricultores preço mínimo 
de 30% em relação aos produtos 
tradicionais 

Mais de 300 pequenos produtores de soja, 
milho e trigo orgânicos integram o pólo de pro-
dução de agricultura sustentável de Capanema, 
município localizado no sudoeste do estado do 
Paraná. A partir de 1986, um grupo de agricul-
tores familiares optou por persistir praticando 
a agricultura baseada em sementes convencio-
nais e na não-utilização de defensivos agríco-
las.

A vocação agrícola e sustentável de Ca-
panema acabou atraindo a empresa multina-
cional suíça Gebana, com sede em Zurique e 
considerada referência mundial no mercado 
de produtos agrícolas ecológicos, produzidos 
e comercializados de acordo com os princípios 
do Comércio Justo”. Eles são descendentes de 
alemães e italianos fixados na região por volta 
de 1940. Atualmente Capanema é considerado 
o maior pólo de orgânicos do País. Cerca de 340 
agricultores familiares e pequenos produtores 
protagonizam essa história.

A Gebana fez o primeiro contato com o 
grupo de agricultores de Capanema em 1999 e 
em 2002 uma comitiva da empresa visitou os 
agricultores no Paraná. A primeira exporta-
ção de soja orgânica certificada ocorreu nesse 
mesmo ano. Um acordo transformou a empresa 
capanense Terra Preservada, dirigida por dois 
agricultores (César Colussi e Rogério Konzen), 

voltada a comercialização dos produtos orgâni-
cos da região, em representante da multinacio-
nal atacadista de produtos orgânicos e certifi-
cados no Brasil. A pequena empresa segue a 
filosofia da matriz e conta, no momento, com 
35 funcionários.

Segundo Jonatas Baerle, diretor da Geba-
na, “o fornecimento sustentável de alimentos 
é um dos principais objetivos da empresa, 
que garante preço mínimo de 30% em relação 
aos produtos tradicionais a seus produtores”, 
afirma. Além disso, complementa, “a Gebana 
fornece toda a assistência técnica e acompa-
nhamento das lavouras de soja, trigo, arroz, 
aveia e canola”.

A empresa busca também contribuir com 
informações técnicas, literatura (como o livro 
técnico do Sistema de Produção de soja orgâ-
nica), de manejo, e até de equipamentos, como 
é o caso da primeira carpidora guiada por câ-
mera, adaptada para plantio direto. Além disso, 

uma parceria com instituição de ensino supe-
rior ajuda a desenvolver técnicas orgânicas de 
combate a pragas e manejo da lavoura.

Atualmente a Gebana Internacional é uma 
atacadista multinacional de soja orgânica, fru-
tas secas e outros produtos ecológicos da Amé-
rica Latina e da África. Além de Capanema, ela 
conta com filiais na África (Tunísia e Burkina-
faso) e na Holanda (filial administrativa). O pro-
duto mais importante importado e comerciali-
zado pela Gebana na Europa, é a soja orgânica 
certificada. Grande parte dos grãos é produzida 
pelas cerca de 300 famílias de agricultores 
ecológicos de Capanema. “E a Gebana busca 
constantemente novos parceiros que acreditam 
que é possível produzir alimentos com quali-
dade, sem agressão ambiental e valorizando 
aquele que produz”, ressalta Jonatas. “Qualquer 
agricultor pode produzir alimentos orgânicos. 
Basta entrar em contato com a Gebana que 
orientaremos como proceder”, finaliza.

Empresa surgiu na Suiça no início dos anos 70 e possui filial no Brasil
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Tem pressa?
Nas Óticas Curitiba, você deixa
sua receita e em 60 minutos
seus óculos ficam prontos!
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Sindicato Rural de Cascavel 
participou do evento e foi 
signatário. Documento foi 
encaminhado ao governador 
Ratinho Junior

Entidades mostraram força no dia 24 de 
setembro, na Câmara Municipal de Cascavel, 
em ato a favor da manutenção da Estação Adu-
aneira do Interior (Eadi), conhecida como Porto 
Seco, em Cascavel. O contrato de concessão de 
funcionamento encerra dia 3 de novembro e, 
caso não seja prorrogado, o Porto Seco deixa 
de funcionar, representando prejuízos de mi-
lhões de reais para Cascavel e para toda a re-
gião Oeste do Estado. Mais de R$ 120 milhões 
ao ano são movimentados pela Eadi, incluindo 
operações de desembaraço de mercadorias em 

Cascavel mostra força 
na luta pelo porto seco 

operações de importação e exportação.
Representantes de pelo menos 10 entida-

des de classe e representantes de segmentos 
econômicos participaram do encontro, que 
resultou em um ofício ao governador Ratinho 
Junior demonstrando a preocupação com o 
futuro da Eadi e o pedido de prorrogação do 
contrato de concessão com a Codapar ou que 
seja feito um aditivo que possa fazer com que 
ela siga operando normalmente até que tramite 
o processo de licitação de um novo contrato de 
operação do Porto Seco, sob comando da Co-
dapar desde 1999.

O Ofício também chegou às mãos do Se-
cretário de Estado da Agricultura e do Abaste-
cimento, Norberto Ortigara, do presidente e di-
retora técnica operacional da Codapar, Débora 
Grimm, e do delegado chefe da Receita Federal, 
Felisberto Luiz Mioto. 

Os representantes das entidades aproveita-
ram a ocasião inclusive para manifestar apoio 

à Codapar para que a entidade agilize o proces-
so e entre com um mandato de segurança na 
justiça na tentativa de impedir que o contrato 
seja interrompido em novembro. Os líderes 
empresariais lembram que o novo contrato de 
concessão deveria ter sido licitado pela Receita 
Federal, o que não ocorreu, acarretando agora 
a ameaça de encerramento das atividades do 
Porto Seco a partir do fim do contrato.

Na reunião, o gerente da Codapar em Cas-
cavel e responsável pela Eadi, Alceu da Silva 
Moura Filho disse que, de fato, sem uma mo-
bilização o processo não muda. “O sistema fica 
fora do ar e todas as atividades da unidade são 
paralisadas automaticamente”, explica. Moura 
informou que não se sabe porque a Receita Fe-
deral perdeu o prazo para fazer nova licitação de 
concessão da área. O contrato com a Codapar é 
de 1999, prevendo uma concessão de 10 anos 
com a possibilidade de renovação por igual pe-
ríodo, o que ocorreu em 2009. Assim, o contra-

LOGÍSTICA

Mais de 10 entidades participaram da assinatura do documento 

to não pode ser renovado novamente, havendo 
necessidade de novo processo licitatório, o que 
não seria possível concluir antes do encerra-
mento do contrato atual, deixando Cascavel e 
região sem o Porto Seco. Moura informou que 
a Codapar pleiteou a prorrogação de contrato, 
mas a possibilidade foi negada, daí a alterna-
tiva de se entrar com mandado de segurança 
na justiça.

Os líderes empresariais que se reuniram 
na Câmara destacaram a relevância da arti-
culação feita pelo presidente Alécio Espínola. 
“Quando ficamos sabendo da possibilidade de 
Cascavel ficar sem o Porto Seco, compreen-
dendo a relevância da estrutura para a ati-
vidade produtiva em nossa cidade e região, 
nos mobilizamos para ver as alternativas para 
revertermos essa situação”, explicou Alécio 
Spínola, presidente da Câmara Municipal de 
Cascavel.

No ano de 2013, o Porto Seco de Cascavel 
registrou 1.561 Declarações de Exportação. Es-
sas DEs representaram movimentação de US$ 
83,4 milhões. No ano de 2017, as DEs chegaram 
a 1.175 durante o respectivo exercício, repre-
sentando US$ 42,6 milhões. No ano de 2018, 
o número de operações somou 1.839, com mais 
de US$ 82 milhões em movimentação. E de ja-
neiro ao fim de maio de 2019, por sua vez, as 
Declarações de Exportação que passaram pelo 
Porto Seco de Cascavel já somam 464, com 
movimentação de US$ 13,6 milhões. Líderes 
e empresários de Cascavel e da região agiram 
rápido, temendo que o Porto Seco de Cascavel 
possa ter o mesmo destino do de Maringá, que 
acabou desativado.

O presidente da Coordenadoria das Asso-
ciações Comerciais do Oeste do Paraná (Acio-
par), Alci Rota Junior, destacou que a entidade 
representa 46 associações comerciais e in-
dustriais da região Oeste e que tem recebido 
demandas diárias nos últimos dias, de empre-
sários preocupados com a situação do porto 
seco em Cascavel. “O porto não é mais apenas 

de Cascavel, ele pertence e representa toda a 
região Oeste, mobilizando interesses de todo o 
setor produtivo, fundamental para o desenvol-
vimento regional”, destaca.

Por sua vez, o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), Mi-
chel Lopes, reiterou que a entidade já havia ela-
borado, com a Caciopar, uma carta apresentan-
do os dados e manifestando preocupação quan-
to ao eventual encerramento das atividades do 
Porto Seco. O presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, Paulo Orso, destacou que o Porto 
Seco é uma conquista histórica dos fundadores 
do município. “Sem esses instrumentos não 
conseguimos consolidar o desenvolvimento 
regional”, disse, reiterando a necessidade de 
mobilizar toda a sociedade a partir da proposta 
da Câmara de Vereadores.

O empresário Aloisio Warken, do ramo de 
importação de pneus, disse que o porto seco 
viabiliza a atividade com segurança e econo-
mia para centenas de empresas como a dele. 

Ele destaca que no caso de sua empresa, ele 
já precisou fazer as operações de importação 
a partir do Porto de Itajaí e, depois, no Porto de 
Paranaguá. “Mas a operação ficava muito mais 
cara e difícil do ponto de vista logístico, consi-
derando a dificuldade que a empresa enfrentava 
para manter sua base operacional junto a esses 
portos, tão longe da sede da empresa”. A si-
tuação, segundo relatou, ficou muito melhor e 
mais eficiente a partir do desembaraço realiza-
do na Eadi em Cascavel.

O também empresário Plínio Destro, que é 
suplente de senador, confirmou que articulação 
política pela Câmara é fundamental. “As forças 
políticas e econômicas locais precisam de fato 
assumir a liderança desse processo”. Segundo 
ele, a mobilização pode contar com outras for-
ças, como dos senadores Álvaro Dias e Oriovis-
to Guimarães, ambos do Podemos, que podem 
fazer intercessão junto ao governo do Estado 
e na esfera federal no sentido de fortalecer o 
pleito de Cascavel.

Paulo Orso, representando o setor rural, foi um dos signatários do documento
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Iniciativa do evento foi do Núcleo 
Jovem do sindicato, que sempre 
busca promover capacitações e 
atualizações aos associados

Além dos avanços tecnológicos dentro da 
propriedade, o produtor rural moderno precisa 
estar antenado ao mercado financeiro. Para 
introduzir os agricultores a esse mundo e en-
siná-los a proteger preços e melhorar sua ren-
tabilidade, o Núcleo Jovem do Sindicato Rural 
de Cascavel e uma empresa de investimentos 
promoveram no dia 12 de setembro no sindica-
to uma palestra para agricultores do Sindicato 
sobre o mercado financeiro no agronegócio.

Também produtor rural, Robson Polotto, 
sócio da empresa, foi um dos palestrantes da 
noite. Entre os assuntos abordados por ele es-
tiveram o câmbio e como utilizar a Bolsa como 
ferramenta de proteção cambial para quem tem 
dívidas em dólar ou para produtores que fixam 
preços na moeda americana. Além disso, tra-
vas de preços, seguros e como utilizar isso no 
dia a dia da propriedade foram debatidos. “Tam-
bém ensinamos os produtores rurais presentes 

Mercado agropecuário 
foi tema de palestra

a conciliar a posição de soja física e outros 
grãos, disponível ou balcão de cooperativa, com 
as estruturas que a Bolsa possibilita. Isso vale 
tanto para melhorar a performance financeira 
como para proteção de preços futuros”, expli-
cou.

“A nossa intenção é prestar essa asses-
soria para fazer com que o produtor aproveite 
as janelas e oportunidades que a Bolsa ofere-

ce”, complementou. Na ocasião também foram 
apresentadas análises dos relatórios do USDA 
(Departamento Agrícola dos EUA) entre outros 
dados. 

Paulo Vallini, diretor do sindicato, elogiou 
a iniciativa dos jovens. “É um caminho sem vol-
ta. Precisamos estar conectados nesse mundo, 
que faz parte do futuro do nosso setor”, comen-
tou. 

BOLSA DE VALORES

Arthur Bonamigo, presidente do Núcleo Jovem, e Vallini fizeram a abertura do evento

 Robson conduziu palestra, que também trouxe outras oportunidades aos produtores

MANHÃ DE AGRONEGÓCIOS

Condor promove nova
edição do seu evento
Produtores rurais poderão 
conhecer no dia 12 de dezembro 
novas variedades na fazenda 
experimental da empresa

A Condor Agronegócios, tradicional em-
presa que trabalha com comercialização de 

grãos, defensivos. serviços e produtos  vol-
tados para o agronegócio, realiza no sába-
do, dia 12 de dezembro, o evento Manhã de 
Agronegócios. Será na fazenda experimental 
da empresa, que fica na BR 277, ao lado do 
Motel Blue Inn, na saída para Santa Tereza 
do Oeste.

Segundo o engenheiro agrônomo Gusta-
vo Salton, responsável pelo evento, a idéia 

é reunir os produtores rurais para mostrar 
as novas tecnologias disponíveis. “Neste dia, 
reuniremos empresas parceiras da Condor 
Agronegócios para mostrar a nossos clientes 
novas variedades, novos produtos e novas 
tecnologias que irão fazer uma grande di-
ferença para o aumento da produtividade da 
lavoura”, afirmou. O convite é aberto a todos 
os produtores rurais da região.

Centenas de agricultores visitaram a edição da Manhã de Agronegócios realizada em 2018

BR 277  - Ao lado do Motel Blue Inn - Saída para Santa Tereza do Oeste
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FORESIGHT

Pecuária de leite do
Oeste busca avanços

Formação de governança 
e aproximação da cadeia 
envolvem o projeto balizado 
pela metodologia Foresight, que 
significa “previsão”

Desde fevereiro de 2018, entidades, pro-
dutores, cooperativas e empresários da área 
de laticínios e similares da região oeste, estão 
desenvolvendo a governança Foresight Leite e 
Derivados, uma iniciativa que visa entender as 
perspectivas do presente e projetar ações, es-
tratégias e investimentos para o futuro da cadeia 
produtiva de leite no Oeste do Paraná. “É uma 
importante ação desenvolvida na nossa região, 
com ótimas perspectivas”, analisou Paulo Valli-
ni, diretor secretário do Sindicato Rural de Cas-
cavel e representante da entidade nas reuniões.  
O projeto, que conta com a coordenação do 
Sebrae/PR e a participação do Programa Oeste 
em Desenvolvimento (POD), Biopark, Adapar, 
Iapar, PTI, Emater, Senai, Sindicato Rural de 
Cascavel,  AcicLabs, PUC, Unioeste, Frimesa e 
associações comerciais de Foz do Iguaçu e To-

ledo (Acifi e Acit), pretende fomentar a coope-
ração entre os produtores,  o uso de novas tec-
nologias e dar suporte para a criação de novos 
produtos derivados do leite, agregando valor à 
produção. “É uma importante ação desenvolvi-
da na nossa região, com ótimas perspectivas”, 
analisou Paulo Vallini, diretor secretário do 
Sindicato Rural de Cascavel e representante da 
entidade nas reuniões. 

O projeto, que conta com a coordenação do 
Sebrae/PR e a participação do Programa Oeste 
em Desenvolvimento (POD), Biopark, Adapar, 
Iapar, PTI, Emater, Senai, Sindicato Rural de 
Cascavel,  AcicLabs, PUC, Unioeste, Frimesa 
e associações comerciais de Foz do Iguaçu e 
Toledo (Acifi e Acit), pretende fomentar a co-
operação entre os produtores,  o uso de novas 
tecnologias e dar suporte para a criação de 
novos produtos derivados do leite, agregando 
valor à produção.

Foresight é uma palavra em inglês que 
significa previsão. Aplicada, especificamen-
te, à cadeia produtiva de leite e derivados, diz 
respeito a definição de estratégias que podem 
ajudar o produtor a manter a sua rentabilidade 
e produtividade, mesmo diante de mudanças de 

perspectiva, clima e cenários econômicos.
“Com o Foresight Leite e Derivados, nosso 

principal objetivo era definir o cenário tecnoló-
gico da região e identificar quais são os prin-
cipais gargalos da produção local. Com isso, 
conseguimos fazer uma previsão de tecnologia 
que pode ser inserida na cadeia produtiva, po-
dendo prever investimentos e reestruturações 
que podem ser feitas para que o produto ganhe 
mais destaque no mercado”, detalha o consultor 
do Sebrae/PR, Edson Braga.

A partir dos encontros, na região oeste do 
Paraná, dois pontos principais foram identifi-
cados: sustentabilidade e marketing territorial.

“Definido o Foresight, estamos sensibili-
zando a governança em função do cenário que 
desenhamos. Percebemos que é preciso orga-
nizar a cadeia produtiva para a implantação 
de um plano de inovação setorial em função da 
sustentabilidade junto a estratégias de marke-
ting que podem ajudar o produtor a vender 
melhor o que é feito aqui na região, de forma 
diferenciada”, pontua o consultor do Centro 
Tecnológico Cosmob, Emílio Beltrami, que está 
acompanhando o grupo.

Com os gargalos identificados, a gover-

Pecuária de leite é muito importante para a região. Só em Cascavel são mais de 1.800 produtores

Paulo Vallini elogia iniciativa, que é coordenada 
pelo Sebrae-PR

nança trabalha para propor soluções e, a partir 
daí, melhorar os cenários do setor na região.  
Para isso, um dos próximos passos é a Missão 
Técnica Internacional, que levará o grupo do 
Foresight das regiões Oeste, Sul e Norte do Pa-
raná para uma imersão na Feira Internacional 
do Queijo, realizada na Itália. O produtor Gil-
van Malacarne, representante da Lactomil, de 
Serranópolis do Iguaçu, garantiu a vaga e está 
animado para a viagem.

“Quando o Foresight foi apresentado, fiquei 
interessado, pois a governança trabalha com 
a formação de grupos. Eu estava alinhando a 
formação de uma cooperativa junto aos meus 
produtores e estou trabalhando para a criação 
de uma nova linha de produtos para um público 
diferenciado, agregando valor à matéria-prima, 
que é o leite. Com a missão, espero entender 
quais são os principais processos aplicados 
nas cooperativas italianas e, quem sabe, tra-
zer algumas metodologias para cá”, destaca o 
produtor.

Gelir Maria Giombelli, do município de 
Toledo, tem uma pequena fábrica de queijos 
coloniais pasteurizados. Com o Foresight, a 
produtora viu a possibilidade de sair de um 
universo limitado de produção, conhecendo ou-
tros produtores, se aproximando de novidades e 
participando de grupos ativos que podem fazer 
a diferença na produção.

“Venho de uma família de colonos e sem-
pre aprendi a aproveitar o leite ao máximo, 
variando os produtos e oferecendo possibili-
dades ao cliente. Quando me convidaram para 
participar da governança, fiquei animada, pois 
sabia que ali, poderia entrar em contato com 
outros produtores. Durante os encontros, vi 
que os problemas que enfrento não são apenas 
meus e juntos, conseguimos pensar em várias 

soluções que poderão melhorar a nossa produ-
ção”, evidencia.  A produtora também garantiu 
a vaga para a missão técnica. “Ir até a Itália 
sempre foi um sonho. Saber que poderei conhe-
cer o país e, ainda, aprender mais sobre o meu 
trabalho é uma alegria imensa”, conclui Gelir.

RESULTADOS
O Foresight Leite e Derivados, terá os re-

sultados apresentados em novembro de 2019 
ou até março de 2020. Até lá, o trabalho con-
tinuará junto aos atores da governança. Uma 
união importante que, segundo o coordenador 
de PDI do Instituto Senai de Tecnologia em 

Alimentos Alcides Júnior Sperotto, gera impor-
tantes mobilizações na cadeia leiteira.

“Um dos principais ganhos, com a metodo-
logia do Foresight, é o fato dos produtores terem 
um panorama geral de como está a cadeia leitei-
ra na região, mas, também, de poderem intera-
gir entre si, gerando e pensando em soluções 
conjuntas para o setor. Há um direcionamento 
importante para a entrega prática de resultados 
a fim de alavancar os negócios”, pontua.

Até o momento, os principais resultados 
colhidos com o Foresight Leite e Derivados na 
região oeste do Paraná são a definição do ce-
nário tecnológico, que mostra os pontos fortes 
do setor e quais aspectos devem ser aprimora-
dos; a organização do cluster (cadeia)em forma 
de governança; a possibilidade da formação de 
um ecossistema onde instituições prestadoras 
de serviço conseguem interagir de forma mais 
simples com as empresas;  e a elaboração de 
um plano de benchmarking (comprar e aprender 
com outras empresas do mesmo setor) interna-
cional por meio da Missão Técnica Internacio-
nal, que levará os produtores, empresários e 
parceiros para a Feira Internacional do Queijo, 
realizada na Itália.

PERSPECTIVAS
O Paraná é o terceiro maior produtor de 

leite do país, segundo o Departamento de 
Economia Rural (Deral) da Seab (Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná). 
A produção média é de 4,73 bilhões de litros 
por ano, correspondendo a 14,07% da produção 
nacional, segundo dados publicados no Anuário 
do Leite da Embrapa. A partir de 2017, porém, 
a recessão econômica afetou o consumo de 
produtos lácteos mais elaborados, reduzindo o 
preço da matéria-prima e, consequentemente, 
afetando o ganho dos produtores.
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IAPAR

ILP é tema da VI
Jornada Tecnológica 
Pesquisador Luiz Zanão Junior 
apresentou teste rápido de gesso 
agrícola. Produtor pode fazer 
em casa e saber se investir no 
fertilizante é válido para sua área 
ou não

O IAPAR (Instituto Agronômico do Para-
ná), em parceria com a Emater, promoveu, no 
polo de Santa Tereza do Oeste, nos dias 11 e 12 
de setembro, a VI edição da Jornada Tecnológi-
ca no Campo Integração Lavoura-Pecuária. O 
evento teve como público-alvo produtores, pro-
fissionais e estudantes. O objetivo da Jornada é 
difundir conhecimento e apresentar novas tec-
nologias de diversificação com sustentabilidade 
para facilitar a vida do produtor que trabalha 
com sistemas de produção de gado de leite e 
de corte. 

Segundo o coordenador técnico do even-
to, pesquisador Elir de Oliveira, as tecnologias 
apresentadas na VI Jornada Tecnológica no 
Campo passam a ter maior relevância diante da 
possibilidade do Paraná se tornar área livre de 
febre aftosa sem vacinação. “Em um primeiro 
momento, esse cenário aumentará o déficit de 
bezerros para recria e terminação. Mas, por 
outro lado, o estado possui cerca de 2 milhões 
de hectares de pastagem subprodutivas locali-
zadas em áreas declivosas e 5 milhões de hec-
tares em pousio e/ou com plantas de cobertura 
durante o inverno”.

Elir afirmou que a conexão das cadeias 
produtivas com a criação de bezerros de quali-
dade em áreas declivosas e com recria e termi-
nação em áreas de produção de grãos de verão 
- que ficam em pousio no inverno, apresenta 
potencial para que o Paraná seja o maior pro-
dutor de carne de qualidade a partir de sistemas 
de Integração Lavoura-Pecuária.

No evento em Santa Tereza do Oeste foi 
destacado, entre outros pontos, a importância 
do sistema Integração Lavoura-Pecuária com 
benefícios não só para produção animal, mas 
também para a produção de grãos.  Os resulta-
dos obtidos na área pastejada comparada com a 
área sem pastejo apontam, na área pastejada, 

incremento de até 15 % no rendimento de soja 
e 14 % de milho. 

Já o pesquisador Cezar Araújo mostrou, em 
trincheira aberta, a presença de raízes de aveia 
à 2 metros de profundidade, o que traz benefí-
cio para o desadensamento do solo, ciclagem de 
nutrientes, maior infiltração e armazenamento 
de água. Ele desmitificou uma das lendas da 
agropecuária, que o pisoteio compacta o solo. 
“A maior razão para a compactação do solo são 
as máquinas. O pisoteio só atinge uma área su-
perficial, mas a máquina pode atingir até um 
metro de profundidade. Além disso, o pastejo 
também estimula o crescimento radicular, que 
ajuda na descompactação”, disse.

A principal novidade foi apresenta-
da pelo pesquisador Luiz Antônio Zanão 
Junior. Além de falar sobre como a defi-
ciência de nutrientes afeta o crescimento 
radicular das plantas, com amostras para 
que o público comparasse, ele apresentou 
um teste rápido de gesso agrícola. “O pro-
dutor precisa entender que se não houver 
limitação para raiz crescer, a parte aérea 
(planta) irá responder”, destacou.

Com relação ao teste, é bem simples. 
Primeiro passo é retirar uma quantidade 
de solo da profundidade de 20 a 40 cen-
tímetros em alguns pontos da propriedade 
rural. Dividir esse montante em oito co-
pos de plástico convencionais, com três 
sementes da cultura. Em quatro deles, 
colocar uma colher de chá de gesso. 

Molhá-los com 70 ml de água e dei-
xá-los ao sol. Após oito dias, o produtor 
faz a média dos tamanhos das raízes sem 
e com gesso. Dividir o número do com 
gesso pelo do sem gesso. “Se o resultado 
foi maior que 1,15 a aplicação de gesso 
provavelmente irá responder”. 

Legenda2: Legenda4: Forrageiras foram 
demonstradas

Legendas5: Zanão explica teste aos par-
ticipantes

Teste de gesso
Uma das unidades foi voltada a apresentar 

opções de rotação de cultura. Lá foram demons-
tradas opções de diversificação com culturas 
de valor comercial, para produção de grãos, e 
apresentar plantas de coberturas e adubos ver-
des para melhoria do sistema agrícola. Quem 
comandou o trabalho foi o pesquisador e che-
fe do Iapar de Santa Tereza do Oeste, Ronaldo 
Hojo. 

Para ele, é importante deixar um pouco de 
lado o ponto de vista financeiro  para investir 
em coberturas que melhorem o funcionamento 
total do sistema. Com a utilização dos adubos 
verdes, há mais equilíbrio e há como diminuir 
custos de produção. 

Os zootecnistas Endrigo Antônio de Car-
valho e Sergio Hein, da Emater, conduziram o 
módulo do evento que tratou de manejo de pas-
tagens, da apresentação de algumas cultivares 
alternativas e dos benefícios para o solo e para 
a rentabilidade do produtor em adotar o siste-
ma de integração lavoura-pecuária.

Foram apresentadas também opções de 
cultivares do IAPAR para plantio durante o in-
verno, como as aveias forrageiras: IAPAR 61, 
IPR Suprema, IPR Esmeralda e IPR Cabocla; 
aveias graníferas: IPR Afrodite e IPR Arte-
mis, nabo IPR 116, centeio IPR 89, ervilhaca 
e consórcio de forrageiras com seus manejos. 
Luis Roberto Faganello, extensionista da Ema-

ter, falou sobre elas e mostrou as vantagens de 
investir em forrageiras de qualidade. “Produtor 
precisa diversificar e conhecer as novidades 
que todos os anos apresentamos aqui”, disse. 

Entre as temáticas, foi demonstrado tam-
bém o processo de empacotamento de silagem 
para pequenas e médias propriedades, trata-
mento de feno com baixa qualidade com ureia 
e rotação de culturas. 

NEMATOIDES
Um dos problemas da agricultura é a pre-

sença de nematoide, micro-organismos que 
atacam as raízes das plantas. De acordo com 
pesquisadores, já há muitos casos relatados no 
Oeste do Paraná

Quem falou sobre o tema foi a pesquisadora 
do Iapar de Londrina, Andressa Machado. Ela 
falou sobre nemaitoides, que são seres micros-
cópios que vivem no solo e causadores de gran-
des problemas no Cerrado. Os mais conhecidos 
são o Pratylenchus brachyurus e o Meloidogy-
ne spp.  

De difícil controle e com potencial destru-
tivo enorme, eles são capazes de colocar 2 mil 
ovos a cada 30 dias. “Quando o produtor perce-
be o problema, geralmente já é tarde demais”, 
disse. Segundo ela, o principal disseminador é 
o maquinário sujo. Em estudos recentes condu-
zidos pelo seu departamento, pode-se constatar 
perdas de até 15% por hectare. 

Diferença das raízes é bastante visível Teste ajuda produtor a tomar decisão

O evento teve como público alvo produtores, profissionais e estudantes
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Material elaborado aborda as 
novas regras trazidas pelas 
Instruções Normativas 76 e 77 
para a produção de lácteos e leite 
com qualidade

O Sistema FAEP/SENAR-PR elaborou um 
guia com o objetivo de orientar os produtores 
de leite do Paraná a trabalharem em harmonia 
com as novas regras para produção e padrão 
de qualidade do leite cru, pasteurizado e tipo 
A, conforme as Instruções Normativas (INs) 76 
e 77, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). As normativas passa-
ram a valer no final de maio deste ano, substi-
tuindo a IN 62.

Atento às necessidades dos pecuaristas 
paranaenses, que a cada dia produzem mais, 
colocando o Paraná entre os principais produ-
tores de lácteos do país, a entidade elaborou o 
Guia das Instruções Normativas 76 e 77. O ma-
terial explica detalhadamente como deve fun-
cionar a indústria láctea, a propriedade leiteira, 
a sala de ordenha e alguns cuidados com o ani-
mal, no horizonte das novas normatizações. As 
novas regras envolvem produção, coleta, arma-
zenamento, beneficiamento e transformação do 
leite cru refrigerado, por parte dos pecuaristas 
e das indústrias. Em forma de mapas tridimen-
sionais, o guia traz os principais pontos que 
devem ser observados nos locais de produção.

As novas normativas do Mapa causaram 
impacto significativo na cadeia láctea brasilei-
ra. Para chegar ao seu formato final, as me-
didas foram amplamente debatidas pela socie-
dade. O Sistema, bem como a Aliança Láctea 
Sul Brasileira, contribuíram de sobremaneira 
nesta construção, inclusive com participação 
nas consultas públicas.

Além disso, o Mapa realizou cinco 
workshops em diversas regiões do Paraná para 
orientar produtores e profissionais da cadeia 
de lácteos. Ainda, diversas entidades da cadeia 
produtiva láctea prepararam uma Carta Con-
junta ao Setor Lácteo Paranaense, na qual se 
comprometem – cada uma dentro da sua esfera 
de atuação – a zelar pelo avanço do setor no 
cumprimento das novas normativas.

LEITE

Guia sobre INs 76 e 77 
é lançado pela Faep

ALGUMAS REGRAS
O documento apresenta regras das mais 

diversas naturezas, dentro da propriedade ru-
ral e nas indústrias. Entre elas, por exemplo, 
qualidade e resfriamento do leite. Segundo 
o manual, na leiteria é necessário utilizar 
tanque de resfriamento com capacidade para 
armazenar produção relativa a 48 horas; re-
alizar o controle leiteiro diariamente; manter 
a temperatura do leite a 4º C; o leite deve 
apresentar mínimo: 3% de gordura, 2,9% de 
proteína e 4,3% de lactose dentre outras.

No pasto o produtor rural é obrigado a 
fornecer sombra e acesso à água de qualidade 
aos animais; disponibilizar piquete materni-
dade para vacas gestantes um mês antes do 
parto; dispor de área de quarentena para ani-
mais doentes e garantir acesso à alimentos de 
qualidade e em quantidade suficientes.

Com relação à sala de ordenha, é necessá-
rio que elas sejam limpas e higienizadas an-
tes, durante e após a ordenha; possuir acesso 
adequado para o veículo de coleta; apresentar 
inclinação de 1 a 2% para drenagem adequa-
da; os pisos e as paredes devem permitir fácil 
limpeza; oferecer água quente para limpeza; 
utilizar produtos de limpeza adequados à cada 

finalidade; precisam conter cestos de lixo; se-
parar e recolher o lixo; destinar o lixo adequa-
damente e proteger as lâmpadas ou sistemas 
de iluminação.

Na lida com as vacas, o produtor deve ter 
bastante atenção ao úbere. Ele precisa rea-
lizar a higiene dos tetos de forma adequada; 
descartar os 3 primeiros jatos de leite de cada 
teto; realizar pré dipping antes de cada orde-
nha; aplicar pós dipping após cada ordenha; 
descartar leite de animais em tratamento du-
rante o período de carência dos medicamen-
tos e não colocar colostro no resfriador. Mais 
informações podem ser consultadas pelo link: 
https://sistemafaep.org.br/wp-content/uplo-
ads/2019/09/Guia-IN76_77_web.pdf.

OPINIÃO
Para José Manoel Mendonça, produtor 

rural e consultor do setor, as INs deveriam ter 
sido implantadas há bastante tempo. Segundo 
ele, é um direito do consumidor ingerir pro-
dutos de altíssima qualidade. “A indústria não 
consegue fazer um produto final bom com um 
leite ruim, mas algumas vezes faz um produto 
final ruim com um leite bom. Por isso, a res-
ponsabilidade é compartilhada”, afirmou.

Para os produtores rurais, as normativas 
não exigem investimento, mas sim mudança 
de hábitos. “São muito mais relacionadas ao 
manejo e a seleção de animais saudáveis. Os 
animais que estão doentes devem ser descar-
tados ou tratados”. 

Segundo ele, o cumprimento de todas as 
etapas à risca é a única maneira do Brasil 
alcançar grandes mercados internacionais, 
que pagam melhor pelo produto. Além disso, 
com um derivado lácteo de maior qualidade, 
a demanda interna deve aumentar em médio 
prazo. 

PASSE O CELULAR E BAIXE O GUIA!

“Uma das administrações 
municipais que mais olhou para 
o meio rural”, disse Paulo Orso, 
durante anúncio de aquisição

A manutenção das estradas rurais de 
Cascavel ganhou mais um reforço significa-
tivo com a incorporação de mais três moto-
niveladoras - a popular “patrola” – que foram 
adquiridas pelo Município, por meio de con-
vênio com o Ministério da Integração Nacio-
nal. A conquista foi anunciada nesta manhã 
no dia 1º de outubro em ato que reuniu re-
presentantes do setor produtivo, político e 
das comunidades beneficiadas do interior, 
no Paço Municipal.

“É mais uma importante conquista que 
temos que agradecer à sensibilidade do de-
putado Fernando Giacobo, que assegurou 
esta emenda - entre outras como na saúde 
e no aeroporto - que vem nos auxiliar a dar 
sequência aos investimentos que estamos 
fazendo no interior e que demonstram nosso 
respeito ao homem do campo,  cumprindo 
nosso compromisso de administrar o interior 
com a mesma prioridade da cidade”, enfati-
zou o prefeito Leonaldo Paranhos, citando a 
necessidade de manter em dia mais de 3,4 
mil quilômetros de estradas rurais, o que re-
quer maquinário robusto.

A emenda totaliza R$ 1.448.622,80, com 
uma contrapartida de R$ 57.391,20, por meio 
da qual foi possível a aquisição das três mo-
toniveladoras XCMG, possibilitando ampliar 
as condições de manutenção das estradas, 
conforme garantiu o secretário Ney Hareroth. 
“Hoje a tecnologia é rapidamente substituída, 
então precisamos ter máquinas para reposi-
ção imediata. Agora estamos muito bem ser-
vidos, pois este maquinário vem para auxiliar 
nas obras de patrolamento e de adequação 
permanente das nossas estradas”.

Paranhos enfatizou, ainda, que durante 
os meses de agosto e setembro, a equipe de 
governo se debruçou - junto com a comuni-
dade da cidade e do interior - a discutir o 
orçamento do próximo ano, de forma parti-
cipativa e responsável, compartilhando as 
decisões, ouvindo e buscando adequar as ex-
pectativas dos contribuintes às receitas, de 

ESTRADAS RURAIS

Cascavel ganha mais 
três motoniveladoras

forma que as demandas mais urgentes sejam 
atendidas. “Temos procurado atender dentro 
das possibilidades, aquilo que as comunida-
des nos apontam, porque nós conseguimos, 
de fato, levar uma expectativa maior às pes-
soas. Neste momento, por exemplo, temos 
89 obras em andamento; são R$ 118 milhões 
contratados; na agricultura são dezenas de 
trechos em adequações, com oito trechos só 
de asfalto”, continuou Paranhos.

Esta maneira “aberta” de administrar 
foi enaltecida pelo presidente do Sindica-
do Rural de Cascavel, Paulo Orso. Segundo 
ele, é essa integração que tem garantido ao 
governo municipal o avanço necessário ao 
interior, uma vez que a articulação com a 
bancada federal também tem surtido efeito 

positivo. “Paranhos tem conseguido uma 
resposta adequada dos nossos representan-
tes políticos e, esta emenda, por exemplo, 
vem assegurar um importante reforço à fro-
ta, pois soma-se a um conjunto de máquinas 
adquirido nesta administração, o qual não 
me canso de reconhecer e defender, como 
uma das que mais têm feito pela área rural”, 
enfatizou.

Ainda segundo o secretário de Agricul-
tura, Ney Haveroth, o novo maquinário che-
gará em boa hora, uma vez que o Município 
ficará responsável também pela manuten-
ção da rota do cicloturismo, que está em 
fase de implantação por meio do convênio 
com a Itaipu, além dos trechos das estradas 
rurais.

Paulo Orso participou da cerimônia e comemorou conquista

A área rural está ganhando a atenção que merece na atual administração municipal
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Produto desenvolvido pela 
Embrapa pode ajudar Brasil 
a acabar com dependência de 
fertilizantes internacionais, 
mercado que movimenta bilhões

Uma parceria público-privada entre a 
Embrapa e uma empresa privada oferece 
pela primeira vez ao mercado brasileiro um 
inoculante totalmente desenvolvido a partir 
de tecnologia nacional. O produto alia sus-
tentabilidade e produtividade porque é bio-
lógico – produzido a partir de duas bactérias 
identificadas pela Embrapa, sendo uma no 
solo e a outra no milho – e capaz de aumen-
tar a absorção de fósforo pelas plantas, o que 
pode mudar o quadro de alta dependência 
brasileira do mercado internacional de fer-
tilizantes. O lançamento do produto foi feito 
em diversas cidades do país, inclusive em 
Cascavel, no dia 20 de agosto. 

À Embrapa coube a parte de pesquisa, 
com a detecção das bactérias que apresen-
tam aptidão para solubilizar ou tornar dis-
ponível o elemento fosfato. Esse mineral é 
indispensável para o crescimento e a produ-
ção vegetal, já que interfere nos processos 
de fotossíntese, respiração, armazenamento 
e transferência de energia. Concluída essa 
etapa, a empresa estabeleceu os índices de 
produção em larga escala e a formulação do 
produto, que permitiram melhor sobrevivên-
cia do inoculante na prateleira e nas condi-
ções de campo.

“As cepas das bactérias Bacillus subti-
lis (CNPMS B2084) e Bacillus megaterium 
(CNPMS B119) conseguem fazer com que 
maior quantidade de fósforo seja absorvida 
pelas raízes, recebendo em troca compostos 
fundamentais para o crescimento bacteria-
no, como fontes de carbono, em especial açú-
cares e ácidos orgânicos”, explica Christiane 
Paiva, pesquisadora da área de Microbiologia 
do Solo da Embrapa Milho e Sorgo, respon-
sável pela pesquisa que culminou com o lan-
çamento do produto comercial.

AUMENTOS MÉDIOS DE 
PRODUTIVIDADE CHEGAM A 10%
Resultados de experimentos na cultura 

do milho conduzidos em regiões brasileiras 

NOVA TECNOLOGIA

Inoculante aumenta a 
absorção de fósforo

mostram aumentos médios de produção de 
grãos de cerca de 10%, o que pode corres-
ponder a um ganho médio de até dez sacas 
por hectare. “Esses experimentos avaliaram 
a inoculação combinada com a adubação 
reduzida de superfosfato triplo, o que pode 
diminuir o gasto para o produtor com ferti-
lizantes sintéticos”, destaca a pesquisadora 
Christiane Paiva. Outro diferencial do uso 
do inoculante é uma redução significativa 
no índice de emissão de CO2 na atmosfera. 
“Com isso, os resultados demonstram que é 
possível empregar uma tecnologia limpa e de 
baixo custo na cultura do milho, contribuin-
do para a sustentabilidade na agricultura, 
sem perdas para o meio ambiente”, reforça.

DIFERENCIAIS
Os inoculantes produzidos com esses 

microrganismos apresentam menor custo, 
não causam danos ambientais e ainda podem 
ser usados para suplementar os fertilizan-
tes. “Além disso, a adição de inoculantes no 
solo pode acelerar a ciclagem de nutrientes, 
aumentar a liberação do fósforo presente na 
matéria orgânica e enriquecer o solo biolo-
gicamente. Além disso, esses inoculantes 
apresentam outros mecanismos de promoção 
de crescimento para as plantas”, comple-
menta Paiva. Estudos conduzidos pela Em-
brapa revelam que há um estoque bilionário 

de fósforo nos solos, que se encontra inerte e 
que não pode ser aproveitado pelas plantas.

O chefe de P&D da Embrapa Milho e Sor-
go, Sidney Parentoni, destaca que o inocu-
lante é uma inovação à disposição do produ-
tor no mercado brasileiro.

“Em alguns solos de plantio direto, cerca 
de 88% do fósforo encontra-se em forma or-
gânica, indisponível para ser absorvido pelas 
raízes, e precisa ser mineralizado para esse 
fim. As bactérias solubilizadoras de fosfatos 
conseguem disponibilizar o elemento para a 
planta, atuando de forma agronômica nesse 
grande estoque presente na natureza”, in-
terpreta a pesquisadora. “No caso do milho, 
por ser uma planta de ciclo curto e altamente 
exigente em nutrientes, o uso complemen-
tar do inoculante à adubação vem ganhando 
espaço. É realidade conseguirmos maiores 
ganhos de produção e de produtividade com 
o uso do produto”, reforça.

Outra vantagem é a estabilidade do 
inoculante por causa da sua capacidade de 
formação de esporos das bactérias selecio-
nadas, permitindo sua adaptação a condições 
extremas, como temperaturas, pH ou exposi-
ção a pesticidas.

 A necessidade de aplicação de altas do-
ses de fertilizantes para atender à demanda 
das culturas se traduz em maior dependên-

Lançamento também aconteceu em Cascavel

cia externa, segundo o pesquisador Ivanildo 
Evódio Marriel, membro da equipe, já que 
mais de 50% dos fertilizantes fosfatados são 
importados. Somente no primeiro semestre 
de 2019, segundo dados do Ministério da 
Economia, Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços divulgados pelo portal Farmnews, 
canal de notícias relacionadas ao agrone-
gócio brasileiro, a importação de adubos e 
fertilizantes atingiu o maior patamar na his-
tória do País, chegando a US$ 1,25 bilhão, 
valor 67,4% superior ao mesmo período de 
2018. “Esse aumento de preços dos adubos 
e fertilizantes importados tem contribuído 
para o aumento do custo de produção dos 
grãos no País”, cita um trecho de uma nota 
publicada no Portal Farmnews.

A conjuntura se agrava pela tendência de 
aumento de preços. Segundo dados do Ins-
tituto de Economia Agrícola (IEA), o preço 
médio da tonelada do superfosfato simples 

O crescente aumento da produção de 
milho no Brasil – o País deve colher uma 
safra recorde estimada em 99,3 milhões de 
toneladas segundo a Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab), alcançando a 
segunda posição mundial entre os maiores 
exportadores, ficando atrás apenas dos 
Estados Unidos – implica ganhos nos ín-
dices de produtividade.

em março deste ano foi de R$ 1.378,81, valor 
8,6% superior se comparado ao mesmo mês 
de 2018.

“Preços voláteis de fertilizantes fosfata-
dos criam insegurança para agricultores em 
regiões onde o recurso é escasso, e choques 
de preços podem tornar o insumo inacessível 
aos agricultores de baixa renda”, analisa a 
pesquisadora Christiane Paiva. Estudo da 
Embrapa revela que quase metade da quan-
tidade de fósforo aplicada na agricultura em 
forma de fertilizante inorgânico nos últimos 
50 anos continua no solo, constituindo uma 
reserva superior a US$ 40 bilhões – o que 
pode ajudar o Brasil a se precaver contra 
uma possível escassez futura do nutriente.

“Outro problema ocasionado pelo acúmu-
lo de fósforo nos solos é a contaminação dos 
mananciais de água, além do aumento do po-
tencial de eutrofização”, reforça Paiva. A eu-
trofização consiste no excesso de nutrientes, 

sobretudo os nitrogenados e fosforados, nas 
águas superficiais, o que promove um elevado 
crescimento de algas e de outras espécies ve-
getais aquáticas. “A prática de inoculação, ao 
contrário, é uma alternativa estratégica para a 
recuperação biológica natural da qualidade do 
solo, adicionando microrganismos benéficos 
com múltiplas funções estimulantes para as 
plantas, além de, obviamente, proporcionar 
ganhos de produtividade”, pondera.

Em 2018, segundo dados da GlobalFert, 
um dos principais provedores de informações 
estratégicas do segmento, o Brasil importou 
24,96 milhões de toneladas de fertilizantes 
NPK (nitrogênio, fósforo e potássio), volume 
4% maior que em 2017. Somente os adubos 
fosfatados, segundo a consultoria, respondem 
por 23% desse montante, atingindo 5,69 mi-
lhões de toneladas importadas no período.

PRODUTORES APROVAM O PRODUTO
O produtor rural André Ricardo Denar-

din, de Braganey, obteve um acréscimo de 
oito sacas por hectare na cultura da soja com 
o uso do produto. Ele o utilizou na última sa-
fra em dez hectares de soja, de um total de 
uma área cultivada de 360 hectares. “Essa 
área apresenta nível de média para alta fer-
tilidade, na qual foi realizada a aplicação de 
calcário na fase de pré-plantio e carbonato 
de cálcio junto com o adubo na linha de plan-
tio”, explica o produtor. Segundo ele, o kit de 
inoculação em sulco de plantio foi instalado 
na semeadora. “Além do aumento de produ-
tividade, a análise de solo comprovou maior 
quantidade dos índices de fósforo disponível 
para a planta e maior desenvolvimento radi-
cular”, aponta.

Mais de US$1,2 bi em fertilizantes importados

O Estado de Mato Grosso, celeiro 
agrícola brasileiro, concentra a produção 
nacional, com estimativa de colheita de 
mais de 31 milhões de toneladas na safra 
2018/2019, segundo a Conab. “Essa região 
de Cerrado apresenta solos predominante-
mente ácidos, pobres em nutrientes, com 
ênfase no fósforo, que possui baixa mobili-
dade”, explica Paiva.

Cristiane Paiva é a pesquisdora que desenvolveu o inoculante

Foto mostra desempenho melhor das plantas 
com o inoculante
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Lei agora permite que produtor 
rural ande armado em toda 
extensão da propriedade. Antes, 
permissão só era concedida na 
sede da propriedade

O presidente Jair Bolsonaro sancionou em 
setembro uma lei que amplia a posse de arma 
de fogo na área rural. Aprovado pelo Congres-
so no final de agosto, a proposta considera 
residência ou domicílio, para fins de posse de 
arma, “toda a extensão” do imóvel rural, e não 
apenas a sede da fazenda. A Lei 13870/19 foi 
sancionada pelo presidente sem vetos.

A proposta, de autoria do senador Marcos 
Rogério (DEM-RO) e relatada por Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), altera o estatuto de de-
sarmamento no ponto em que a norma trata do 
certificado de registro de arma de fogo. 

A lei atual estabelece que esse certificado 
autoriza o proprietário a manter a arma “ex-
clusivamente no interior da sua residência ou 
domicílio”. Agora a permissão fica ampliada 
para a “extensão do respectivo imóvel rural.”

O relator do projeto na Câmara Federal, 
deputado Afonso Hamm (PP-RS), disse que a 
nova lei vai ajudar a combater a criminalidade 
no campo, que aumentou nos últimos anos. “É 
uma das maiores vitórias do meio rural, de 
quem vive, trabalha e produz lá”, disse. “O ob-
jetivo não é armar o campo, mas criar condi-
ções de proteção a essas famílias residentes”.

Segundo Paulo Orso, presidente do Sindi-
cato Rural de Cascavel, proteger sua proprie-
dade é um direito do homem do campo e agora 
a segurança certamente irá aumentar. 

CONQUISTA

Arma de fogo em 
toda extensão da 
propriedade Serviço é prestado pelo 

Departamento Fundiário do 
Sindicato Rural de Cascavel, o 
braço forte da família do campo

Os produtores rurais já podem emitir o 
CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) 
exercício de 2019 está disponível. Para emitir 
o documento, os proprietários, titulares do 

BUROCRACIA

Produtores rurais já
podem emitir CCIR

domínio útil ou possuidores a qualquer título 
de imóvel rural precisam acessar o endere-
ço eletrônico www.sncr.serpro.gov.br/ccir/
emissao ou o Portal do Cadastro Rural www.
cadastrorural.gov.br. O Sindicato Rural de 
Cascavel presta esse serviço aos produtores 
associados e não associados.

O CCIR é fornecido pelo Incra e comprova 
o cadastro do imóvel rural no Sistema Nacio-
nal de Cadastro Rural, sistema do governo fe-
deral de responsabilidade do Incra que reúne 

informações cadastrais de imóveis rurais em 
todo o território brasileiro.

O CCIR é indispensável para proprietários 
de imóveis rurais que precisam ou desejam 
desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou 
prometer em venda sua área, utilizar como 
garantia para tomada de crédito rural ou para 
homologação de partilha amigável ou judicial 
em espólios. Sem a apresentação do CCIR atu-
alizado, nenhuma dessas operações citadas 
anteriormente podem ser realizadas. 
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R. Rio Grande do Sul, 928
Fone (45) 3223-9365

Avenida Brasil, 6436
Fone (45) 3038-5851

w w w.ot icacur i t iba .com.br /ot icascur i t iba

ÓCULOS
NA HORA!

ANOS

Tem pressa?
Nas Óticas Curitiba, você deixa
sua receita e em 60 minutos
seus óculos ficam prontos!

Sindicato Rural 
presta esse serviço 

ao produtor
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Lideranças rurais das 
comunidades de Cascavel foram 
reconhecidas por esforço durante 
Show Pecuário

Com o objetivo de agradecer a união e a 
colaboração de todos os envolvidos no Encon-
tro das Produtoras Rurais, evento realizado 
durante o Show Pecuário 2019, o Núcleo da 
Mulher do Sindicato Rural de Cascavel pro-
moveu um jantar de agradecimento no dia 10 

RECONHECIMENTO

Núcleo promove jantar 
de agradecimento

de setembro, no sindicato. Aproximadamente 
60 pessoas participaram. “Nosso evento foi 
um sucesso por causa de vocês”, disse Maria 
Beatriz Orso, presidente do Núcleo, durante a 
solenidade.

Maria Beatriz reconheceu o esforço de 
todos os envolvidos e salientou que a união 
fortalece o sindicato. Ela também pediu apoio 
nas próximas ações do núcleo, pediu suges-
tões para o próximo Encontro e pediu mais 
envolvimento nas ações do sindicato. “Quere-
mos fazer um evento melhor todos os anos. 
Além disso, queremos que vocês participem 

mais do sindicato, dos cursos do Senar e das 
outras ações”, disse.

Paulo Orso, presidente do sindicato, fa-
lou sobre o sistema sindical da agropecuária 
e sobre a importância do sindicato, sempre 
defendendo os deveres e direitos dos produ-
tores rurais. 

Antes do jantar, Elza Araújo, responsá-
vel pela setor previdenciário do sindicato, 
disse que o reconhecimento é uma forma 
poderosa de valorizar os líderes. Por isso, 
todos foram homenageados com lembranças 
do sindicato. 

Novas receitas para o 
sistema sindical foram 
discutidas, além de 
economia nas lavouras de 
soja

No dia 6 de setembro o Nurespop (Nú-
cleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oes-
te do Paraná) esteve reunido no Sindicato 
Rural de Cascavel. O principal assunto da 
pauta foi sustentabilidade sindical. Além 
disso, produtores da região tiveram acesso 
a uma palestra sobre pulverização da soja.  

No primeiro momento do encontro, re-
presentantes do Sistema Faep apresentaram 
estratégias para manter os sindicatos e o 
sistema em si sustentável, já que após a de-
sobrigação da contribuição sindical as finan-
ças do setor foram afetadas vigorosamente. 

Na sequência, uma empresa parceria do 
sindicato proferiu uma palestra sobre pul-
verização da soja. No início, o presidente 
da empresa, Francisco Alves, apresentou os 
novos defensivos disponíveis e autorizados 
pelo Mapa (Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento). Na prática, somente 
duas novas moléculas estão disponíveis. Ele 

NURESPOP

Sustentabilidade
sindical e pulverização

Francisco fez a apresentação sobre pulverização

A solução do cooperativismo
           f inanceiro para o brasileiro
  vender, lucrar e crescer mais.

Sipag. Do cooperativismo para o seu negócio. Peça a sua hoje mesmo!

Saiba mais:  acesse sipag.com.br ou ligue 3004-2013 (capitais)

ou 0800 757 1013 (demais localidades).
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falou também sobre as influências da apli-
cação, os 5 Ms (emes): mão de obra, meio 
ambiente, método, matéria prima e máqui-

na. Outros assuntos como a importância da 
regulagem e escolha dos bicos, deriva e se-
gurança de aplicação foram abordados. 
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Evento reuniu cerca de 200 
produtores em Cascavel, no Clube 
Tuiuti. O mundialmente famoso 
palestrante José Tejon falou sobre 
o futuro do setor

A Associação dos Produtores de Soja e 
Milho do Estado do Paraná (Aprosoja PR) com 
apoio do Sicredi promoveu, no dia 2 de setem-
bro em Cascavel, mais uma edição do projeto 
Caminhos da Soja. O objetivo do evento foi o de 
promover o debate junto aos agricultores sobre 
as principais ações da entidade e, na sequên-
cia, os presentes puderam ter acesso a palestra 
do jornalista e escritor José Luiz Tejon. 

Antes da palestra, o presidente da Aproso-
ja PR, Márcio Bonesi, falou sobre as ações da 
Aprosoja PR em prol dos sojicultores do Para-
ná, buscando a representatividade na Assem-
bleia Legislativa do Paraná e em Brasília. 

Na sequência, diretor executivo da Aproso-
ja Brasil, Fabrício Rosa, apresentou aos produ-
tores as iniciativas da entidade em nível nacio-
nal para promover e garantir a sustentabilidade 
da sojicultura brasileira. Entre as ações criadas 
está a plataforma “Agrosaber”, que foi criado 
com o intuito de combater as “fake News” (notí-

APROSOJA

Tejon palestra sobre o 
futuro do agronegócio

Tejon passou mensagens de motivação e superação no agro

“Agronegócio não é 
cassino. Não fiquem 
esperando o preço 
do século. É preciso 
diminuir riscos e ter 
visão a longo prazo”
José Luiz Tejon - Jornalista

minhos da soja e do produtor: superar para ga-
nhar”. Em contextualização histórica, ele mos-
trou que o Brasil e seus agricultores tem uma 
história de superação, passando de importador 
de comida a o maior exportador, aumentando 
sua produção em 5 vezes em 40 anos. 

Com a perspectiva mercadológica do Brasil 
alimentar o mundo em 2050, o país pode chegar 
ao 4º lugar no ranking do PIB (Produto Interno 
Bruto) mundial. Até 2027, o Brasil pode crescer 
até 69% sua produção agropecuária, enquan-
to os EUA apenas 12%. Para isso, precisa se 
preparar. “Tanto interna como externamente. O 
presidente da Cargill, uma das maiores empre-
sas do setor do mundo, disse que a única coisa 
que eles não conseguem prever são os resulta-
dos e o desenrolar de guerras comerciais. Por 
isso, política externa é importante”. 

Tejon também destacou que o agricultor 
precisa se preparar e seguir bons exemplos, co-
meçando, por exemplo, a copiar um vizinho que 
tem melhores resultados que o seu. Além disso, 
melhorar na parte comercial e absorver mais 
rapidamente as mudanças e as tecnologias. 
“Agronegócio não é cassino. Não fiquem es-
perando o preço do século. É preciso diminuir 
riscos e ter visão de longo prazo”, comentou, 
também incentivando práticas já consolidadas, 
como o associativismo e cooperativismo. 

cias faltas) do agro. 
Por fim, o jornalista e escritor José Luiz 

Tejon fez a palestra com o tema “Os novos ca-

Novos associados
Conheça os novos produtores rurais que passaram a integrar o nosso quadro de associados

Venha você também juntar forças com uma entidade que 
há mais de 50 anos representa e defende diariamente os 

interesses dos produtores rurais! 

Entre em contato e associe-se hoje mesmo!

Fone (45) 3225-3437

ALVINO OLDONI  - SÃO JOÃO DO OESTE 
SOJA E MILHO

FLAVIO KUSSMIRSKI - COLÔNIA MELISSA
SOJA E MILHO

DENISE REZZADORI - CÉU AZUL
SUINOCULTURA

GESIELE DA ROCHA Q. - SÃO JOÃO DO OESTE 
HORTICULTURA E PISCICULTURA

ELIDE PIASSON K.
SÃO FRANCISCO OU LOPEI SOJA E MILHO

MARLI T. PINHO DO CARMO - BOM RETIRO/
SC  - PECUÁRIA

LUCILA IZABEL BERNARDI - GUARANIAÇU - 
PECUÁRIA DE CORTE

FABIANE GOBBI C. - SÃO 
FRANCISCO OU LOPEÍ milho e soja

SANDRA B. K. TOMBINI COLÔNIA MELISSA
SOJA E MILHO

GISLAINE K. ARNOLD - COLÔNIA MELISSA
SOJA E MILHO
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Cursos Senar Confira os registros
dos Cursos do Senar

Curso de classificação de grãos de trigo ministrado pela instrutora 
Ivonete Teixeira Rassera, em Cascavel em parceria com a FAG, no dia 
19 de setembro de 2019. O objetivo do curso é classificar grãos de trigo, 
identificando tipos e defeitos, de acordo com a legislação vigente.

Mais um curso de casqueamento de bovinos de leite, ministrado pelo 
instrutor Euler Márcio Ayres Guerios em Cascavel, juntamente com a 
FAG, nos dias 12 e 13 de setembro de 2019. O objetivo dele é executar 
o casqueamento de bovinos de leite prevenindo e corrigindo possíveis 
anomalias.

Curso de panificação, ministrado pela instrutora Geni Rossato Bach, 
realizado em Cascavel, em parceria com Agrotec, nos dias 10 e 11 de 
setembro de 2019. A intenção é ensinar os alunos a fabricar produtos 
derivados de farinha de trigo.

Curso de manejo e ordenha de vacas de leite, coordenado pelo instrutor 
Euler Márcio Ayres Guerios em Cascavel, em parceria com FAG, dos dias 
4 a 6 de setembro de 2019. Realizar corretamente as principais práticas 
de manejo envolvidas na atividade leiteira é o objetivo do curso. 

Juntamente com a Cooperativa Lar, o Senar-PR e o Sindicato Rural de 
Cascavel promoveram o curso de tratorizado agrícola, ministrado pelo 
instrutor Osmar Alves em Cascavel PR, dos dias 2 a 6 de setembro de 
2019. A intenção do curso é profissionalizar o produtor e trabalhador 
rural quanto à correta utilização do trator agrícola, abordando técnicas 
conservacionistas e atualizadas.

Dois cursos de forragicultura, ministrados pelo instrutor Alcides José 
Debertolis, foram realizados em Cascavel em parceria com a Univel. Eles 
ocorreram nos dias 26 a 28 de agosto e 29 a 2 de setembro. Eles tem o 
objetivo de estabelecer, recuperar e reformar pastagens, minimizando os 
riscos de fracasso na execução destas atividades. POSSUÍMOS CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL

R. Rio de Janeiro, 983 - Centro - Cascavel/PR

Curso da NR 35, que dispõe sobre o trabalho em altura, foi ministrado pelo 
instrutor Josias Batista de Barros, em Cascavel. A iniciativa foi feita em 
parceria com a Globoaves nos dias 5 e 6 de agosto. O objetivo é empregar 
técnicas de trabalho em altura em agroindústrias, garantindo segurança e 
integridade física dos envolvidos direta e indiretamente.

Curso de morangueiro básico, ministrado pelo instrutor Sérgio Takahashi 
em Cascavel, feito em parceria com a Univel. Ele ocorreu dia 19 de 
Setembro de 2019. O objetivo dele é aplicar técnicas de implantação de 
cultivo de morangueiro seguindo recomendações técnicas.

Curso de classificação de grãos trigo, ministrado pela instrutora Ivonete 
Teixeira Rassera. Ele foi realizado em Cascavel com a FAG no dia 19 de 
setembro. O objetivo do curso é formar profissionais aptos a classificar 
grãos de trigo, identificando tipos e defeitos, de acordo com a legislação 
vigente.

Curso de classificação de feijão realizado em Cascavel, em parceria com a 
FAG no dia 27 de setembro. A instrutora responsável foi Ivonete Razzera.
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CLÍNICA ODONTO TOPI
10% de desconto.

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

CLÍNICA DE OLHOS
ROMEU TOLENTINO

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

FARMÁCIA FARMAÚTIL
10% de desconto.

Tele Entregas: (45) 3223-1679

FARMACIAS ESTRELA
10% de desconto.

Tele Entrega Fone 3223- 0329

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.

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

ÓTICAS CAROL
Desconto de 25% a vista.

Rua Paraná, 2941
Telefone 3039-4222

ÓTICA OCULAR
30% de desconto - Avenida Paraná 2999 

Fone (45) 3038-7897 / 99983-7896

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

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

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

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

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

Fone 3038 – 7971

H-VISÃO OFTALMOLOGIA 
ESPECIALIZADA

Rua Carlos de Carvalho, 3197 - Fone 
3037 – 5050

UNIMED ODONTO
PLANO DENTARIO

Sindicato Rural Patronal
Fone 3225–3437

Convênios
SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA

Rua Recife, 1132 - Cascavel/PR
Fone 3096-3241

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

Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO
Av. Brasil, 3375, São Cristóvão, 

Cascavel – Pr. Telefone 3038-7555

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO

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

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão

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

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

2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS
5% de desconto

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

AGRIBOI - PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS

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

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

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO 
AGRÍCOLA

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

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

- Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR
20% a 30% de desconto  - Rua Leão 

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

SAÚDE

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

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

2633.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ORTOFFÍSIO

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

R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-
2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)

R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

PISCÓLOGA E ACUPUNTURISTA
LAURA F. R. VARGAS

(CRP-08/11266) - Até 25% de desconto. 
- R. Minas Gerais, 2061 S. 502 - Fone 

(45) 3224-4928 / 9972-5151

CENTRO ODONTOLÓGICO TOP
Dra. Selma Segalla - Rua Minas Gerais, 

2392 - Fone 3225-7988

REDECLIN
Medicina e Segurança do Trabalho - Av. 

Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421

Fone (45) 3037-7840

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

SERVIÇOS

EVOLUZE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE PESSOAS

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

9993-4414.

FOTOCLIQUE FILMAGENS E 
FOTOGRAFIAS
30% de desconto

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

AGROSOLDAS
20% de desconto

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

9915-3275

GALERIA DAS FLORES
FLORICULTURA E DECORAÇÕES

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

3º TABELIONATO DE NOTAS
15% de desconto

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

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES
30% de desconto

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Fone (45) 9968-8865

B&M CONSULTORIA
20% de desconto - Rua Presidente 

Kennedy, 839 - Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS
5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 

744 - Fone (45) 3226-6126

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

MECÂNICA UNIÃO
10% de desconto - Rua Paraná, 3894

Fone (45) 3223-2096

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Marechal Cândido Rondon/PR

Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA
FOTOVOLTAICA

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

RESTAURANTE

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

Fone (45) 3035-5502

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS
10% de desconto

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

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

Fone (45) 3220-4400 

LIVRARIA E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO
10% de desconto

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

SUPRIVEL PAPELARIA
10% de desconto

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

ENSINO & EDUCAÇÃO

UNIVEL
10% de desconto na mensalidade + 

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

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

-  admin@univel.br

UNICESUMAR
20% de desconto

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

UNOPAR
10% a 30% de desconto - Av Rocha 

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

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

MINDS ENGLISH SCHOOL
20% ou 30% de desconto

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

ESCOLAS FISK CASCAVEL
5% e 15% de desconto

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

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

3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA
25% de desconto

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

KNN IDIOMAS
40% de desconto na mensalidade - R. 

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

COLOQUE SUA EMPRESA AQUI!
Entre em contato hoje mesmo!

Fone (45) 3224-3437

5% de desconto para os associados
do Sindicato Rural de Cascavel
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20/09/1964 MARICELDA RECK

21/09/1947 EUDOCIO DALLA CORTE

22/09/1937 CLAIRE THEREZINHA DAL OGLIO

22/09/1938 ERNI RENATA ASSMANN

22/09/1977 JEFFERSON FABIANO GOTARDO

22/09/1966 ROSEMERI A. MILANO RANZI

23/09/1959 ADEMAR CAPELETTO

23/09/1963 VITOR HUGO BRANDALIZE

24/09/1948 CARLOS ALBERTO ZUQUETTO

24/09/1966 LUIZ CARLOS CAMPAGNOLO

25/09/1971 ORLEY JUNIOR ZANATTA

25/09/1977 SIVONEY HELENO BONATTO

26/09/1950 ARNALDO JOÃO RIGOTTE

26/09/1938 SIDONIA ANNA KATH BEIERSDORF

27/09/1938 CLAUDINO OLIVIO GOBBI

27/09/1950 ANACLETO NAZARI

28/09/1931 ALCIDES MICHELON

28/09/1989 CAROLINE MAYARA KAVALCO

29/09/1987 ADRIANO CARVAT

30/09/1956 JURACY DE OLIVEIRA GAIO

30/09/1954 JOSE EUGENIO DE BIASIO

30/09/1958 IVETE SIRLEI LAMB PIVA

8/22/1953 ALCEU CHINAIDER

8/22/1947 CHIRLEY MARIA P. BEVILACQUA

8/22/1966 VALDECIR KAUCZ

8/23/1953 GEROMILDO LIMBERGER

8/23/1957 ELOI BERNARDI

8/23/1955 LUIZ MARMENTINI

8/24/1934 ANDRE HEITOR COSTI

8/24/1992 DIOGO BEDIN RANGHETTI

8/25/1987 PAMELA ANDRESSA L. SUETAKE

8/26/1961 VITOR HUGO SONDA

8/27/1953 JOAO LUIZ FELIX

8/27/1978 FABIANO ANDRE BEAL

8/27/1988 MARIANA SOSSELLA GUANAIS

8/28/1942 ANDRE LONIEM

8/28/1973 MARLON ANTONIO OLDONI

8/29/1936 EDO PICCOLOTTO

8/30/1978 MARCELO TRACZ

8/31/1979 SIDINEI ANTONIO GARDIN

8/31/1958 ANTONIO ZANOTTO

8/31/1939 LUIZ FERNANDO DA SILVA PORTES

8/31/1975 JURANDIR ALEXANDRE LAMB

09/09/1964 NEREIDE TEBALDI DOLLA

10/09/1951 BASILIO ZDEBSKI

10/09/1974 EDUARDO GUSTAVO LANGE

11/09/1969 MAURO JOSE PAETZOLD

12/09/1957 MARTIN ZIMMERMANN

13/09/1954 AMADO MACULAN

13/09/1953 IRACEMA COPATTI

13/09/1959 SALETE APARECIDA MASCARELLO

14/09/1932 LYDIA OLDONI

15/09/1948 GERALDO DORIGAO PERES

15/09/1947 AMADEU GAFFURI

15/09/1974 SOLANO WILHELM

17/09/1953 MODESTO FÉLIX DAGA

17/09/1962 SERGIO ANTONIO BROGIO

17/09/1988 LIDIA JULYANE DE A. PINTO ALVES

18/09/1983 RITA INES HOFFMANN

18/09/1983 RITA SCHERER WEBLER

19/09/1985 THIAGO TOMADON BORTOLI

20/09/1964 LUIZ HENRIQUE ZANDAVALLI

20/09/1945 VALDIR KUCINSKI

20/09/1936 JOSE MIRANDA PAES (FALECIDO)

20/09/1961 LISIANE FORMIGHIERI LAZARINI

20/09/1993 JOAO AFONSO FAGUNDES MARCHIORO

8/14/1967 SANDRA MARINA FAVILLE

8/15/1972 ROVANI JOSE SIMONETTI

8/16/1975 ELIANE KOPCHINSKI

8/16/1962 DELCIO ROQUE SNAK

8/17/1964 ANTONIO LEOPOLDO IURCZOKI

8/18/1948 SERGIO FUHR

8/18/1937 FIDELCINO TOLENTINO

8/18/1968 MOACIR DAMBROS

8/18/1976 VIVIANE BERNARDO JORGE COSMO

8/19/1985 MICHELLE SCANAGATTA TOZZI

8/19/1938 DIMER JOSE WEBBER

8/19/1937 IVO DAMBROS

8/19/1943 ANTONIO JOSE PATZOLD

8/19/1958 NICOLAU FLYSSAK

8/19/1976 MARIA ELISANGELA COSTA

8/20/1969 VITOR JOSE SMARCZEWSKI

8/21/1963 CLAUDIO ANTONIO FEDATO

8/21/1978 MARCELO PEDRO PATZOLD

8/21/1957 JULIO FONSECA DE FREITAS

8/21/1945 FLORIPES MORAIS DOS SANTOS

8/22/1964 MOISES ZANOTTO

Parabéns!
01/09/1970 NORMA MARCHI FABRIS

01/09/1952 VALDIR JOSE POZZEBON

01/09/1964 ELSON ALBINO SCHINATO

02/09/1953 ROGERIO RIZZARDI

02/09/1926 THEREZA UBEL

02/09/1975 CARLOS ZANOTTO

02/09/1966 CLARINDO MACULAN

04/09/1962 CRISTIANO ZIMMERMANN

04/09/1949 UBIRATAN COSTA PORTES

04/09/1927 YOLANDA DISCONZI M. GIODA

04/09/1953 ERNESTO DALL AGNOL

04/09/1995 ROBSON CASSOL

05/09/1952 ARMANDO VISIOLI

05/09/1935 SELIA ZIMMERMANN

06/09/1931 NAHIR KARVAT DOLLA

07/09/1932 GERALDO SAGMEISTER

07/09/1960 VALDECIR MARTINS CAMARGO

08/09/1946 ALTAIR DOMINGOS BEAL

08/09/1961 CARLOS ALBERTO ZANCANARO

08/09/1967 GUSTAVO GARNIER BIAGI

08/09/1975 CRESTINE REBELLATO BARREIROS

09/09/1848 EMILIO SELVINO MACULAN

09/09/1958 ALVARO BROCHADO FORTES

8/1/1965 ROGERIO FRANCISCO STEIN

8/1/1937 IRACEMA GROTTO FORMIGHIERI

8/2/1957 VALDIR GOTZ

8/2/1969 MOACIR MOTTER

8/3/1944 JOAQUIM FELIPE LAGINSKI

8/3/1964 OLAVO JOSE PIVA

8/5/1973 HERMES ROBERTO BONATTO

8/5/1974 NEVES IURCZAKI

8/5/1984 ELIANE A. DE ARAUJO ROSSI

8/6/1952 DANILO FRIZON

8/6/1938 JOANI AVELINO CARLOTO

8/8/1960 IZABELA FERLIN

8/8/1943 CARMEM MENIN DALBOSCO

8/9/1967 ROZANE APARECIDA TOSO BLEIL

8/9/1935 AVELINO MARCON

8/11/1963 ROQUE MACULAN

8/11/1969 ALEXANDRE LAGO

8/12/1954 ROSA RENI MUFFATO

8/12/1975 ROSANGELA R. LAGO VEZARO

8/12/1964 VALDIR JUSTINO DOS SANTOS

8/13/1989 ERICA RIBEIRO OLIVEIRA

8/14/1943 MODESTA BONATO BEBBER

SETEMBRO

OUTUBRO

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

Solicite uma visita pelo fone (45) 3037-7829
ou pelo email contato@lapisdigital.net.br

SUA EMPRESA
AINDA NÃO

TEM SITE? SUA
HOME-PAGE ESTÁ
DESATUALIZADA?

www.lapisdigital.net
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