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O ano da
energia solar

A produção de energia 
elétrica através de 

painéis fotovoltaicos que 
captam a luz solar chega 

ao patamar da viabilidade 
econômica. Conheça a 

tecnologia e como tornar 
a sua propriedade rural 

autossustentável em 
energia elétrica
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O principal assunto da Edição 66 
da Sindirural é a piscicultura. A 
atividade vem sendo incentivada por 
programa do município de Cascavel 
em parceria com o Sindicato Rural. 
A intenção é consolidar a criação de 
peixes como uma alternativa de renda 
às propriedades rurais. Pág. 18

O entrevistado desta edição é novo 
diretor-geral brasileiro da Itaipu Bina-
cional, Luiz Fernando Leone Vianna, que 
fala sobre suas perspectivas à frente da 
instituição.  Pág. 06
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Entrevista

Capa

Cenário torna trigo 
uma boa alternativa
Baixo custo de produção
comparado ao milho e a melhoria
do solo para se plantar soja,
diminuindo gasto com defensivos,
torna o plantio de trigo uma boa
opção frente ao milho safrinha. Pág. 16

LEIA TAMBÉM

Evento debateu o 
Seguro Rural

Sindicato alerta sobre
problemas no CAR

“Conhecendo o Seguro Rural: dificuldades 
e desafios” foi o tema de evento 
promovido pelo Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD) na sede do 
Sindicato Rural de Cascavel. Pág. 30

Agricultores da região estão sendo 
obrigados a fazer retificação na 
declaração do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR).  Pág. 23

Propriedade foi local de evento do 
Pisacoop.  Pág. 42

• Cadeia de grãos foi debatida na AREAC. 
Pág. 20

• Saúde do homem foi tema de palestra. 
Pág. 29

• SIPAS: Congresso discute o futuro da 
produção.  Pág. 26

• Jornada Tecnológica do IAPAR destaca 
Integração Lavoura-Pecuária.  Pág. 32

• Cascavel é vice-líder no Volume Bruto de 
Produção Agropecuária (VBP)  Pág. 43

Fazenda Arataca é
local de Dia de campo
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical
Com uma safra 2017/2018 difí-

cil, os produtores rurais da nossa 
região começam o ano com dores 
de cabeça. Quem não estiver com o 
controle financeiro de sua proprie-
dade atualizado, vai ter dificuldades. 

A gestão, assim como para 
todo negócio, é fundamental para 
o sucesso de um empreendimento. 
Dependemos muito de fatores climá-
ticos, de compradores que paguem 
bem e de valorização das commo-
dities, pautadas pelo mercado. Por 
isso, da porteira para dentro, preci-
samos estar com tudo em dia, tudo 
controlado e bem pensado. A nossa 
atividade é de alto risco e precisa-
mos minimizá-los com gestão. 

Para isso, o sindicato, via Se-
nar-PR, oferece diversos cursos 
nesta área, como o Empreendedor 
Rural, por exemplo. Também ago-
ra temos à disposição um grande 
aliado, que é o curso Herdeiros do 
Campo. Nele, os produtores e suas 
famílias participam com o objetivo 
de entre sucessor e sucedido. Entre 
os módulos estão: sucessão e gover-
nança na empresa rural; visão es-
tratégica da empresa rural; empresa 
rural e seus cenários; mediação de 
conflitos e a construção da confian-

ça e aprendizado e prática. Todos 
eles foram pensados para preparar o 
futuro do campo. 

O aprendizado é continuo e im-
portante para o desenvolvimento da 
nossa categoria. Gestão, aplicação 
de tecnologia, sucessão rural e ou-
tros aspectos precisam fazer parte 
do nosso dia a dia, e o sindicato 
está aqui para ajudá-los. 

Mas, não pensem que somen-
te vocês estão em processo de 
aprendizado, evolução. O Sindicato 
Rural de Cascavel também está em 

constante busca de aprimoramento 
e melhorias para a agropecuária 
nacional e para o bem do associa-
do. Com as mudanças recentes em 
relação à contribuição sindical, 
vamos ter que mudar e avançar para 
mantermos o sistema, que é de vital 
importância para todas as cadeias 
produtivas. Novidades virão por aí!

Por fim, desejamos uma boa 
leitura e que nossa revista possa 
proporcionar uma série de novas 
informações, ensinamentos e cres-
cimento. 

FORD
XLS 2.2L CD Diesel 4x2 MT (cat. JIC8)
RANGER 2018

• Motor Duratorq 2.2L (160 cv)
• Diferencial traseiro blocante 
• Rodas de liga leve 17” • Direção elétrica 
• Câmera de ré • 7 air bags 
• Sensor de estacionamento traseiro 
• ISOFIX • Piloto automático • Vidros e retrovisores elétricos 
• Sync Media System com assistência de emergência e AppLink 
• AdvanceTrac com assistente de partida em rampas e controle automático em descidas

De
R$ 139.270
Por
R$ 112.800 à vista

Entrada
de R$ 67.680 Saldo 

em semestrais
R$6x 9.665

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

FORD
XLT 3.2L Diesel CD 4x4 Automática (cat. JMX8)
RANGER 2018

• Motor Duratorq 3.2L de 200cv • Transmissão Automática de 6 Velocidades
• 7 Air Bags • Diferencial Traseiro Blocante • Rodas em liga leve 18” 
• Bancos em Couro • Direção Elétrica • Câmera de Ré
• Sensor de Estacionamento Traseiro • Faróis com Projetores
• Estribos Laterais • Ar-condicionado Digital Dual Zone
• Sensor de Monitoramento da Pressão dos Pneus • ISOFIX
• SYNC® 3 com Tela Sensível ao Toque de 8" e Assistência de Emergência
• AdvanceTrac com Assistente de Partida em Rampas e Controle Automático em Descidas

De
R$ 177.150
Por
R$ 149.050 à vista

Entrada
de R$ 89.430 Saldo 

em semestrais
R$6x 12.716

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

NUNCA FOI TÃO FÁCIL
TER UM FORD DO SEU JEITO.

Preços e condições de financiamento válidos até 31/1/2018. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 
4x2 MT 2018 (cat. JIC8) a partir de R$ 112.800,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
Preços e condições de financiamento válidos até 31/1/2018. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 
4x2 MT 2018 (cat. JIC8) a partir de R$ 112.800,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
Preços e condições de financiamento válidos até 31/1/2018. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 

a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 67.680,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.665,24, 
4x2 MT 2018 (cat. JIC8) a partir de R$ 112.800,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 67.680,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.665,24, 
4x2 MT 2018 (cat. JIC8) a partir de R$ 112.800,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 

na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 67.680,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.665,24, 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 67.680,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.665,24, 

tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 125.671,44. Custo Efetivo Total 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 125.671,44. Custo Efetivo Total 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 

(CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,52% a.m. e 19,84% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 4x4 Automática 2018 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 125.671,44. Custo Efetivo Total 

(CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,52% a.m. e 19,84% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 4x4 Automática 2018 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 125.671,44. Custo Efetivo Total 

(cat. JMX8)) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 
(CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,52% a.m. e 19,84% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 4x4 Automática 2018 
(cat. JMX8)) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 
(CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,52% a.m. e 19,84% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 4x4 Automática 2018 

12.716,19, na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 
(cat. JMX8)) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 
12.716,19, na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 
(cat. JMX8)) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 

165.727,14. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,42% a.m. e 18,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem 
12.716,19, na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 
165.727,14. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,42% a.m. e 18,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem 
12.716,19, na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 

seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O 
165.727,14. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,42% a.m. e 18,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem 
seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O 
165.727,14. Custo Efetivo Total (CET), calculado na data de 15/1/2018, a partir de 1,42% a.m. e 18,44% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem 

valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e 
seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O 
valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e 
seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O 

os custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo do CET). Contratos de Financiamento e 
valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e 
os custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo do CET). Contratos de Financiamento e 
valor de composição do CET poderá sofrer alteração, na data efetiva da contratação, considerando o valor do bem adquirido, as despesas contratadas pelo cliente e 

Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Frete incluso.
os custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo do CET). Contratos de Financiamento e 
Arrendamento Ford Credit são operacionalizados pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Frete incluso.
os custos de registros de cartórios variáveis de acordo com a UF (não inclusos no valor das parcelas e no cálculo do CET). Contratos de Financiamento e 

Na cidade, somos todos pedestres.

CASCAVEL: Av. Brasil, 1748 – (45) 3220-8200
ASSIS CHATEAUBRIAND: Av. Tupassi, 1500 – (44) 3528-8950

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000
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ENTREVISTA

SINDIRURAL - Quantos escritórios 
regionais temos hoje no Paraná e onde 
eles estão?

LUIZ TARCÍSIO - O IAP possui 21 Es-
critórios Regionais que estão divididos nos 
seguintes pólos: Curitiba, Campo Mourão, 
Cascavel, Cornélio Procópio, Cianorte, Foz do 
Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, 
Ivaiporã, Jacarezinho, Paranaguá, Londrina, 
Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Pitanga, 
Ponta Grossa, Toledo, Umuarama, União da 
Vitória. 

SINDIRURAL - Quantas infrações são 
registradas em média por ano? Quais são 
os problemas ou crimes mais comuns no 
nosso Estado e no Oeste?

LUIZ TARCÍSIO - Desde 2011 são lavra-
dos, em média, 2.600 autos de infração por 
ano. As principais infrações cometidas são: 
desmatamento ilegal, sem a devida autoriza-
ção ambiental ou além do permitido e auto-
rizado; Pesca com equipamentos proibidos e 
em período de piracema e com equipamentos 
irregulares; Caça ou manutenção de animais 

O entrevistado desta edição é Luiz Tarcísio Mossato Pinto, diretor-pre-
sidente do IAP (Instituto Ambiental do Paraná). Funcionário de carreira 
do órgão desde 1984, Tarcísio é natural de Jacarezinho, norte pioneiro do 
Estado. No IAP, ele já trabalhou na área de licenciamento, monitoramento 
e fiscalização ambiental. Foi chefe do Escritório Regional do IAP em Ja-
carezinho por 12 anos e assumiu a presidência do órgão em 1º de janeiro 
de 2011. Desde então atuou diretamente no licenciamento ambiental de 
diversos empreendimentos de grande porte e estratégicos para o estado, 
como Usinas Hidrelétricas, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), Cen-
trais Geradoras de Energia (CGH) e do projeto Puma para a instalação de 
grande empresa de papel e celulose, Klabin. Tarcísio também coordenou o 
projeto de modernização da instituição com o desenvolvimento do Sistema 
de Gestão Ambiental (SGA) que possibilitou a solicitação de licenciamento 
ambiental online e emissão da Dispensa de Licenciamento Ambiental tam-
bém pela internet. Além da modernização de sistemas de monitoramen-
to ambiental como a transmissão da qualidade do ar em tempo real. Em 
agosto de 2017, foi eleito presidente da Associação Brasileira de Entidades 
Ambientais (Abema) para o biênio 2017/2019. Entre as diversas homena-
gens recebidas está a condecoração com a medalha de Honra ao Mérito 
Ambiental da Polícia Ambiental do Paraná e o título de cidadão honorário 
de Prudentópolis, em novembro de 2017.

“Falta de servidores 
é o maior problema”

LUIZ TARCÍSIO MOSSATO PINTO

nativos silvestres em cativeiro sem a devida 
autorização ambiental. 

SINDIRURAL - Quais as maiores difi-
culdades do órgão hoje?

LUIZ TARCÍSIO - A maior dificuldade do 
IAP, com certeza, é a falta de um concurso 
público para que possamos repor o quadro de 
servidores aliando a novas tecnologias que 
auxiliam no serviço. Em sequência são as 
solicitações de licenciamento mal elaboradas, 
muitas vezes as solicitações são protocola-
das com documentos faltantes, informações 
incompletas ou equivocadas, o que prejudica 
o nosso trabalho e faz com que o instituto de-
more a deliberar sobre o assunto. Por fim, a 
crescente demanda de ofícios do Ministério 
Público solicitando informações sobre licen-
ciamentos e fiscalizações do órgão, algumas 
vezes mais de uma vez para o mesmo assunto.

SINDIRURAL - Como lidar com a falta 
de servidores? O que é possível ser feito? 
Há concursos feitos ou previstos, pessoas 
a serem chamadas? Quantos trabalham 
hoje e quantos seriam necessários? 

LUIZ TARCÍSIO - Atualmente o IAP 
conta com o apoio de 468 efetivos, 36 cargos 
em comissão, 185 estagiários e servidores 
terceirizados. Temos “compensado” a dimi-
nuição do nosso quadro de recursos humanos 
com o desenvolvimento de tecnologias e sis-
temas de informação que auxiliem a análise 
técnica para deliberação em licenciamentos 
ambientais, monitoramento ambiental e apoio 
à fiscalização.  Desenvolvemos o Sistema de 
Gestão Ambiental (SGA) que atualmente per-
mite que o usuário protocole sua solicitação 
de licenciamento e obtenha a dispensa de li-
cenciamento ambiental on-line, sem precisar 
que ele vá até algum Escritório Regional do 
órgão ou que as solicitações sejam protocola-
das faltando algum documento ou informação, 
o que atrapalha e atrasa a análise técnica. 
Esse sistema também auxilia o nosso técni-
co na elaboração de condicionantes que ele 
deve incluir em cada licença, uma vez que 
ele indica aquelas que são padrão para cada 

“Temos “compensado” 
a diminuição do nosso 

quadro de recursos 
humanos com o 

desenvolvimento de 
tecnologias e sistemas 

de informação que 
auxiliem a análise 

técnica para deliberação 
em licenciamentos 

ambientais, 
monitoramento ambiental 
e apoio à fiscalização ”

tipo de licenciamento e empreendimento. 
Também estamos melhorando nossos siste-
mas de acompanhamento do monitoramento 
ambiental e apresentação de automonitora-
mento de atividades poluidoras. Com base 
nas informações contidas nesses sistemas, os 
técnicos têm em mãos as informações sobre 
a emissão de poluentes e o cumprimento das 
condicionantes do licenciamento ambiental de 
cada fator. Todas essas informações compar-
tilhadas, com o monitoramento de imagens de 
satélite, auxiliam também os nossos fiscais 
no ato de fiscalização e, quando necessário, 
na lavratura de um auto de infração. Além 
do apoio de tecnologias como essas, o IAP – 
através da Secretaria de Ciência e Tecnologia 
e da Secretaria de Meio Ambiente – tem em 
aberto um edital para a contratação de 100 re-
sidentes técnicos que poderão aprender e nos 
ajudar diretamente no IAP durante dois anos 
e enquanto eles fazem o curso à distância mi-
nistrado pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa para Especialização em Engenharia e 
Gestão Ambiental.

SINDIRURAL - Qual seria a estrutura 
ideal para atender a demanda?

LUIZ TARCÍSIO - A estrutura ideal e que 
sonho todos os dias para o IAP é aliar a tecno-
logia dos sistemas de informação que estamos 
desenvolvendo com um quadro suficiente de 
funcionários efetivos. Com o auxilio dessas 
ferramentas, poderíamos contratar um núme-
ro menor de pessoas que, por sua vez, seriam 

mais especializadas para tratar das demandas 
que temos no IAP. 

SINDIRURAL - Os produtores rurais 
muitas vezes esperam em demasia por 
avaliações, análises ou vistorias. Não há 
como melhorar esses processos, uma vez 
que para praticamente tudo que é solicita-
do é pago uma taxa?

LUIZ TARCÍSIO - É claro que não pode-
mos generalizar a questão, uma vez que cada 
caso precisa de uma análise única e especí-
fica, porém muito do que dizem ser demora 
do IAP é a falta de complementação e de in-
formações necessárias que não são prestadas 
pelos usuários. Não são raros os casos em 
que recebemos solicitações de autorizações 
ambientais e licenciamentos com documen-
tos faltantes, sem as devidas informações que 
são necessárias para cada procedimento, sem 
as devidas documentações dos imóveis, que 
muitas vezes não estão com todas as docu-
mentações dominais completas e corretas.

SINDIRURAL -  Há casos também em 
que as solicitações são para ações que não 
são permitidas ou estão sob estado. Como, 
por exemplo, o desmatamento, o qual ti-
vemos uma moratória recomendada pelas 
ONGs e pelo Ministério Público Estadual 
por dois anos e ainda não podemos autori-
zar tudo o que era autorizado antes.

LUIZ TARCÍSIO - Tenho ciência das 
dificuldades e carências de todos os nossos 
regionais, principalmente com relação a falta 
de pessoal, mas tenho certeza absoluta que 
nenhum dos nossos servidores demoram para 
dar um parecer por vontade própria.

SINDIRURAL - Como o senhor analisa 
a agropecuária paranaense do ponto de 
vista ambiental, sustentável?

LUIZ TARCÍSIO - Houve o tempo em 
que se dizia que o proprietário rural e o ho-
mem do campo eram os responsáveis pelas 
maiores perdas ambientais. Eu acredito jus-
tamente no oposto, é o homem do campo que 
nos auxilia na conservação e preservação do 
meio ambiente.  O produtor rural, seja grande 
ou pequeno, sabe da necessidade de preser-
var e conservar os recursos naturais porque 
ele entende que para o bem das atividades 
feitas nas propriedades rurais é necessário 
que esses recursos sejam conservados. Eu 
acredito que hoje em dia o grande vilão para 
o meio ambiente são as cidades, com as suas 
industrias e atividades sem o devido monito-
ramento e controle ambiental. Por isso, esta-
mos investindo nas tecnologias para ter maior 
quantidades possível de compartilhamento de 
informações que colaborem para o desenvolvi-
mento sustentável em nosso estado.

SINDIRURAL - As exigências do IAP 
são padronizados a nível Brasil ou isso é 
definido estado a estado?

“O produtor rural, 
seja grande ou pequeno, 
sabe da necessidade de 

preservar e conservar os 
recursos naturais porque 

ele entende que para 
o bem das atividades 

feitas nas propriedades 
rurais é necessário que 
esses recursos sejam 

conservados. ”
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LUIZ TARCÍSIO - Sou presidente da 
Abema, uma entidade que reúne todos os 
órgãos e secretarias estaduais de meio am-
biente, e posso dizer com certeza de que as 
dificuldades que passamos, como a falta de 
pessoal, demandas do Ministério Público e 
de estrutura são iguais em todo país. Mas 
também posso dizer, e com orgulho, que es-
tamos muito bem colocados nacionalmente 
quando nos comparamos a grandes estados 
como São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro, por exemplo. Nós somos 
referência nacional em muitos critérios aqui 
adotados. Somos referência, por exemplo, no 
controle e monitoramento da qualidade do ar, 
nas tecnologias desenvolvidas para auxilio 
das atividades, como o SGA (citado a cima), 
na definição de padrões mais rígidos para o 
controle ambiental e também em ações como a 
doação de mudas para recuperação ambiental 
de áreas degradadas, apoio aos proprietários 
rurais através de parcerias com federações e 
sindicatos rurais, entre outros.

SINDIRURAL -  O que será feito após 
o fim do prazo do CAR? Como vai funcio-
nar essa análise e quais serão os próximos 
passos?

LUIZ TARCÍSIO - Independente do fim 
do prazo do cadastro no CAR, que foi prorro-
gado para o dia 31 de maio, as análises das 
informações declaradas já estão sendo feitas 
pelo IAP. Mas antes mesmo dessa análise, 

o próprio sistema encaminha um alerta aos 
proprietários e possuidores de imóveis rurais 
na Central de Comunicação do CAR informan-
do que pode haver sobreposição do imóvel 
rural com outras áreas restritivas, solicitan-
do que o cadastro seja corrigido e atualizado.  
Ao todo, já foram enviados mais de 115 mil 
alertas, mas não há prazo para responder essa 
questão. Os proprietários rurais que quise-
rem checar se receberam esse alerta podem 
acessar a aba de atendimento no site (www.
car.gov.br). Dos cadastros realizados que já 
passaram por esse filtro automático do sis-
tema (SICAR), o IAP está analisando 1720. 
Desses, 720 já receberam alguma notificação 
com prazo de 60 dias para resposta, podendo 
ser prorrogado por mais 60 dias, para que seja 

apresentado a documentação do imóvel e/ou a 
retificação do cadastro realizado. Quando essa 
análise do IAP sobre o imóvel rural for conclu-
ída, começa o trabalho de regularização para 
aqueles que tiverem essa necessidade. Cabe 
ressaltar também que esse trabalho de avalia-
ção do CAR será feita de imóvel por imóvel, 
respeitando cada particularidade, e deverá ser 
refeita cada vez que o imóvel rural for ven-
dido, tiver a matricula dividida ou qualquer 
outra alteração, pois o CAR precisa sempre 
ser atualizado.

SINDIRURAL -  O que o setor pode fa-
zer para ajudar o IAP?

LUIZ TARCÍSIO - No auxílio à nossa 
fiscalização, é impossível estarmos em todos 
os locais do nosso estado, por isso cada aju-
da e cada denúncia feita corretamente é bem 
vinda. Com base nas informações prestadas 
em denúncias conseguimos orientar melhor 
os nossos fiscais para que crimes contra o 
meio ambiente sejam devidamente apurados 
e punidos. Também é possível nos auxiliar em 
ações de educação ambiental, orientando os 
produtores rurais, os fornecedores, os com-
pradores e também as nossas crianças quanto 
a necessidade da conservação e aos impactos 
que o próprio setor sofre com a depredação do 
meio ambiente. Seja com chuvas fora de épo-
ca por conta, erosão em curvas de nível e as 
margens dos rios por conta do desmatamento 
ilegal e por aí vai.

“Posso dizer, com 
orgulho, que estamos 
muito bem colocados 

nacionalmente quando 
nos comparamos a 

grandes Estados como 
São Paulo, Minas 

Gerais, Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro, 

por exemplo. ”
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O trabalho de anos de seleção genética da Angus Rio da Paz se reflete na quantidade de touros nas Centrais de Inseminação. 
Cada vez mais, nossos reprodutores se tornam destaque nos catálogos de doadores, como o Camaro da Rio da Paz, que foi 

comercializado 50% no leilão 2015 da Angus Rio da Paz e hoje é doador da Alta/Progen. Sua mãe, TABATA DA RIO DA PAZ, é
a matriz nº1 no Sumário PROMEBO 2015/2016. É  a melhor matriz Angus do Brasil por avaliação genética!

ANGUS
RIO DA PAZ

Camaro Density
da Rio da Paz ANGUS RIO

DA PAZ

SAV 004 DENSITY 4336

TABATA DO RIO DA PAZ

SAV 8180 TRAVELER 004

WHITESTONE WIDESPREAD MB

SAV MAY 7238

BUANA DA RIO DA PAZ

CAMARO DENSITY DA RIO DA PAZ

Tat.: TE1096 | HBB: O171120 | Nascimento: 24/07/2013

SUMÁRIO PROMEBO - 2015

DESMAMA SOBREANO CARCAÇA

GND C DESM P DESM M DESM PEL DESM ÍND. D. GDS GNS C SOBR P SOBR M SOBR T SOBR PEL SOBR PE ÍND. F. AOL EGS GIM IND. C.

DEP 6.10 0.24 0.22 0.24 -0.10 23.10 4.36 10.45 0.25 0.23 0.27 0.10 -0.05 0.41 22.00 0.55 0.03 0.04 15.50

DECA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 4 2 1

Veja mais destaques no nosso site: www.angusriodapaz.com.br

Reprodutor comercializado 50% no 
leilão Angus Rio da Paz 2015, hoje 
faz parte da bateria de 
reprodutores da Alta Genetics. É 
homozigoto preto (DNA - GeneStar 
Black, Zoetis), produzindo assim 
animais padronizados em cor no 
cruzamento industrial; 

SÊMEN
DISPONÍVEL!

GND 15%
GNS 16%
PC                  18%
AOL 4%
MACIEZ  16 %
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TOP

Rua Recife, 138 - 2º andar
Sala 21 - Cascavel/PR

Fone (45) 3035-4188
(45) 9972-1546

ANGUS
RIO DA PAZ

angusriodapaz

zancanaro@angusriodapaz.com.br

www.angusriodapaz.com.br (51) 9835 8100 / 9904 3356

SUPORTE TÉCNICO:
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Comder debateu China em última reunião de 2017
Durante a última reunião de 2017 do Com-

der (Conselho de Desenvolvimento Rural de 
Cascavel), realizada no dia 7 de dezembro, um 
dos principais assuntos discutidos foi a China.

Agassiz Linhares Neto, secretário de Agri-
cultura de Cascavel, participou de uma comitiva 
que visitou o país asiático em 2017. Junto com 
outros municípios, será criado um escritório de 
negócios no local, o que pode abrir uma série 
de oportunidades e possibilidades ao Oeste do 
Paraná. Ele contou os detalhes aos presentes. 

Outros assuntos que estiveram em pauta 
foram censo agropecuário, VBP, convênios 
da Seagri e a necessidade do setor estar mais 
próximos dos deputados federais e estaduais, 
que podem trazer muitos recursos para cidade 
e região. Comitiva que visitou o país asiático participou da reunião no Comder

A Comissão de Mulheres do Sindicato Rural 
de Cascavel reuniu-se no dia 6 de dezembro, no 
sindicato, para realizar a confraternização de fim 
de ano do grupo de trabalho. O dia foi marcado 
pela descontração e pela comemoração de mais 
um ano produtivo. 

A atração principal do evento foi a pales-
tra da engenheira química Giovana Bosquiroli, 
filha do agropecuarista Ivo Bosquiroli. Giovana é 

Comissão Feminina encerra ano com palestra sobre a China

mestre em tecnologia dos alimentos e trabalhou 
por dez anos na indústria de bebidas Brahma, 
hoje Ambev. Há 17 anos ela trabalha também 
como consultora na área de gestão de qualidade, 
segurança de alimentos e meio ambiente. 

Há sete anos ela acompanha seu esposo na 
China. “Ele foi convidado para assumir uma em-
presa brasileira e nós topamos o desafio. Deixei 
meu trabalho e hoje me dedico ao aprendizado 

Maria Beatriz Orso, presidente da Comissão Feminina do Sindicato Rural, presidiu a reunião que contou com a palestra de Giovana Bosquiroli

e conhecimento da cultura com o mandarim”, 
contou.

Giovana falou sobre os costumes, agricultu-
ra, língua, hábitos, população, questão ambien-
tal, alimentos, cultura e valores dos chineses. 
“Aprendi a gostar e respeitá-los”, contou.

A confraternização também teve um delicio-
so café da tarde, distribuição de alguns mimos 
às mulheres da comissão e homenagens. 

exaustão - aeração

Fim da condensação em
silos e armazéns!

w w w.cyc loar.com.br | 41 3095-9838 | Cur i t iba | g i lber to@bioar.com.br

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

Eu Ajudo na Lata 
beneficia Apae

de Ubiratã
Foram entregues no dia 13 de dezembro, 

pela Unimed Cascavel, duas cadeiras de rodas 
(uma simples e uma adaptada) adquiridas por 
meio da quarta edição da campanha “Eu Ajudo 
na Lata”, a qual o Sindicato Rural de Cascavel 
também participa. A entidade beneficiada em 
2017 foi a Apae de Ubiratã.

Nesta 4º edição foram arrecadados 452,2 
kg de lacres de latinhas de alumínio. O material 
foi vendido para a empresa Ita Metais, pelo pre-
ço médio de R$3,70 o quilo. Isso resultou em 
R$ 1.667,22 em arrecadação. As cadeiras cus-
taram R$1.649, sendo possível comprar duas 
unidades diferentes.

A entrega só foi possível graças ao empenho 

na arrecadação dos lacres demonstrado pelas 
empresas parceiras, empresas clientes, institui-
ções, comunidade, colaboradores e cooperados.

A cooperativa de saúde e o Sindicato Rural 
de Cascavel agradecem a todos que contribuíram 
mais um ano.  A 5º edição já começou em ja-

neiro. 
Em 4 anos de campanha foram doadas 10 

cadeiras de rodas para as seguintes instituições: 
Apae de Cascavel, Adefica (Associação dos De-
ficientes Físicos de Cascavel), Uopeccan, Abrigo 
São Vicente de Paulo e Apae de Ubiratã.

Duas cadeiras de rodas foram repassadas à entidade ubiratanense

Outdoors em apoio à Operação 
Lava-Jato foram espalhados por vá-
rios pontos do perímetro urbano de 
Cascavel nos últimos dias de janei-
ro. A ação integra uma campanha de 
âmbito estadual lançada pela Faciap 
e ganha todo o Paraná. A Federa-
ção das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado representa 
295 entidades. Há apoio de 12 co-
ordenadorias (Oeste é território da 
Caciopar) e de outras entidades organizadas 
parceiras.

O outdoor traz a bandeira do Brasil e a 
frase em destaque Somos do Paraná. Comple-

Entidades declaram apoio à Operação Lava-Jato através de outdoor
Justiça e para reforçar ações já realiza-
das há mais de dois anos de combate ge-
neralizado a toda forma de corrupção. A 
finalidade é que, aos poucos, mais brasi-
leiros percebam que eles fazem parte de 
uma mudança histórica e necessária ao 
Brasil, segundo a Faciap.

Em Cascavel, a campanha Somos do 
Paraná conta com participação da Acic, 
Amic, CDL, Sinduscon/Paraná-Oeste, 
Sindilojas, Sindicato Rural e Sociedade 

Rural do Oeste. São 15 outdoors espalhados 
por pontos estratégicos do perímetro urbano e 
que permanecerão disseminando a mensagem 
da ação pelas próximas semanas.

O Sindicato Rural de Cascavel, como forma de agradecimen-
to, homenageou o deputado federal Evandro Roman com um ou-
tdoor em Cascavel, no cruzamento das ruas Londrina e Vicente 
Machado. O valor obtido junto à Itaipu Binacional com ajuda do 
parlamentar e grande trabalho da Secretaria de Agricultura de 
Cascavel foi bastante significativo e ajudará a melhorar muitos 
quilômetros de estradas rurais do município. 

Agradecimento

mentada por Confiamos na Justiça e apoiamos 
a Lava-Jato. O movimento busca fortalecer o 
Judiciário, um dos setores mais importantes 
para o funcionamento amplo e adequado da 
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REGISTRO
Nurespop discute invasões indigenas no Oeste do Paraná

O Nurespop (Núcleo dos Sindicatos Rurais 
do Oeste do Paraná) reuniu-se no dia 8 de de-
zembro, no Sindicato Rural de Cascavel, pela 
última vez em 2017. O principal assunto deba-
tido foi a invasão indígena em Terra Roxa. Uma 
manifestação foi realizada na cidade no dia 19 
para tentar reverter o cenário de insegurança, 
desfavorável ao agronegócio e à comunidade.

Quem fez a apresentação sobre o conflito 
agrário de Terra Roxa foi o gerente do sin-
dicato da cidade, Osvair Moura Frasson. Ele 
contou as dificuldades enfrentadas pelos pro-
dutores rurais da cidade, que constantemente 

O gerente do Sindicato Rural de Terra Roxa falou sobre as invasões indígenas na reuniào que teve ainda revelação do Amigo Secreto

precisam lidar com os avanços indígenas. Ele 
pediu apoio e união do setor. “É uma situação 
complicada e que afeta a todos nós. Além de 
podermos ficar sem terra, elas desvalorizam e 
vivemos inseguros. Precisamos nos unir para 
resolver esse assunto”, disse. No dia 12 um 
grupo de ruralistas foi à Brasília tentar solu-
cionar a situação. 

O vice-presidente do Sindicato Rural de Pa-
lotina Edmilson Zabotti, afirmou que o proble-
ma não é só dos agricultores da cidade, mas do 
Oeste inteiro. “Se eles conseguirem lá, todos nós 
corremos risco”, frisou.

Na sequência, o advogado da Faep (Fede-
ração da Agricultura do Estado do Paraná), 
Eleutério Czornei, atualizou os produtores sobre 
as mudanças do e-Social, a situação do parcela-
mento do Funrural, lei da integração e a contri-
buição sindical. 

AMIGO SECRETO
Como foi a última reunião do ano, os parti-

cipantes fizeram um amigo secreto. Um momen-
to de descontração e alegria no Núcleo. Após 
o encontro, todos almoçaram na Churrascaria 
Panorâmica. A próxima reunião ficou marcada 
para o dia 23 de fevereiro de 2018. 
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45 3225.3437

Para se levar uma vida 

tranquila  é preciso se 

preparar para as surpresas, 

mesmo que elas pareçam

não acontecer. Com a Unimed 

Cascavel, você garante um

ddos planos de saúde mais 

reconhecidos do país por 

apenas R$ 4,91* por dia.

Não dá pra deixar passar

a oportunidade de garantir

a sua segurança e a de

sua família.

TTem que ter plano de saúde. 

Tem que ter Unimed Cascavel.

*Valor por dia, considerando um mês com 30 dias para plano coletivo por adesão no Sindicato Rural de Cascavel
 com abrangência regional, acomodação enfermaria, com 50% de coparticipação, na faixa etária de 29-33 anos. 
Mensalidade de R$ 147,33 incluindo plano de saúde assistencial e cobertura do serviço acessório de SOS Unimed. 
Consulte condições de contratação no Sindicato Rural de Cascavel.

4,91

Sindicato encerrou
atividades com jantar

Realizado na Churrascaria 
Panorâmica, em Cascavel, a 
última reunião de 2017 serviu 
também para apresentar o 
Núcleo Jovem e o novo gerente 
da entidade

No dia 14 de dezembro, na churrascaria 
Panorâmica, o Sindicato Rural de Cascavel 
realizou a última reunião do ano de 2017 da 
entidade. Diretores, colaboradores, represen-
tantes de comissões e parceiros participaram 
do encontro.

O presidente do sindicato, Paulo Orso, 
disse que 2017 foi um bom ano, apesar de 
alguns percalços ao longo e falou um pouco 
sobre os últimos assuntos do setor, como o 
CAR (Cadastro Ambiental Rural), o Funrural 
entre outros. Por fim, ele desejou um grande 
ano de 2018 para todos e um Natal repleto de 
luz, reflexão e amor ao próximo. 

Na sequência, o Núcleo Jovem do Sin-
dicato Rural de Cascavel foi apresentado aos 
presentes pelos jovens produtores rurais Le-
onardo Saraiva, Arthur Bonamigo, Sallomão 
Barreiros e Pedro Bordin. Eles contaram como 

ÚLTIMA DE 2017

A diretoria foi reunida para reunião e confraternização de final de ano

Os jovens produtores rurais Leonardo Saraiva, Arthur Bonamigo, Sallomão Barreiros e Pedro Bordin foram apresentados pelo presidente Paulo Orso 
como integrantes do Núcleo Jovem

foi feito o trabalho para criação do Núcleo ao 
longo de cinco meses, como a ideia surgiu, a 
estruturação e os objetivos do grupo. 

A ideia é de que, quando chegar a hora, 
os jovens estejam preparados para assumir o 
negócio da família. Para prepará-los, o grupo 
pretende promover palestras, cursos, dias de 
campo e outras atividades. O Núcleo também 
pretende visitar famílias de agricultores e 
buscar motivar e atrair alguns jovens que não 
tenham interesse em continuar o legado dos 

pais. “Tenho certeza que nosso trabalho dará 
bons frutos para todos nós”, disse Pedro. 

Orso também apresentou o novo gerente 
da entidade: o contador Ivanor Melek. “Estou 
feliz em poder ajudar e animado para iniciar o 
trabalho”, disse Ivanor. 

JANTAR
Ao final do encontro, os participantes e 

alguns familiares foram convidados pelo pre-
sidente Paulo Orso para jantar na churrasca-
ria. 



Janeiro/Fevereiro 2018 Janeiro/Fevereiro 201818 19

capacitação de produtores e técnicos; in-
centivo e renovação da pesquisa no setor 
de conservação do solo e da água, via pac-
to entre diversas instituições de ensino e 
do Poder Público; operacionalização, que 
é a adesão dos produtores e a revisão da 
legislação do setor. Só o Senar, por exem-
plo, ofertará um curso de capacitação na 
área para 2 mil técnicos. Além disso, 
mais de R$ 12 milhões foram destinados 
à pesquisa de solos, fruto de uma parceria 
entre Faep (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná) e Governo do Estado 
do Paraná. 

Pronasolos mapeará 
o solo brasileiro
Pesquisa de solo no Brasil é 
atrasada e a estimativa é de que 
o país esteja perdendo US$ 5 
bilhões por ano somente pela 
ação da erosão

O dia 5 de dezembro marcou oficialmente o 
início do Programa Nacional de Solos do Brasil 
(Pronasolos), o maior empreendimento téc-
nico-científico brasileiro da área de solos. Na 
data, 20 instituições brasileiras assinaram, em 
Brasília na sede da Embrapa, um protocolo de 
intenções para realizar o maior levantamento já 
executado no Brasil. Um trabalho a ser feito ao 
longo dos próximos 30 anos e orçado, nos dez 
primeiros anos, em cerca de R$740 milhões.

O programa reunirá atividades de investi-
gação, documentação, inventário e interpre-
tação de dados de solos brasileiros para gestão 
desse recurso e sua conservação. São infor-
mações fundamentais para inúmeras áreas 
que vão de mudanças climáticas e recursos 
hídricos a seguro rural e telecomunicações, 
segundo explica o pesquisador da Embrapa 
Solos José Carlos Polidoro, coordenador do 
Pronasolos. “Como saber quanto carbono po-
demos armazenar no solo para mitigar emis-
sões de gases de efeito estufa se não sabemos 
quanto desse elemento existe hoje nos solos 
brasileiros? Como fazer um zoneamento de 
risco climático no nível da propriedade rural, 
se hoje não se conhece em detalhes os dife-
rentes recortes de solos que temos no País?”, 
exemplificou o especialista.

Polidoro diz que a Agência Nacional de Te-
lecomunicações (Anatel), por exemplo, neces-
sita saber o valor da condutividade elétrica dos 
solos de várias regiões, informação relevante 
para a instalação de antenas. “É uma medida 
simples realizada em poucos minutos, mas que 
não foi feita até hoje”, conta, afirmando que 
o trabalho de levantamento de solos do Brasil 
está atrasado, especialmente para um país com 
forte atividade agrícola. A estimativa é que o 
País esteja perdendo cinco bilhões de dólares 
por ano somente pela ação da erosão.

RETORNO 
“É preciso cuidar do solo de maneira es-

tratégica. O Departamento de Agricultura dos 

PESQUISA

Estados Unidos fez isso na década de 1960 e 
estima-se que cada dólar investido no levan-
tamento de solo resultou em até 120 dólares 
de retorno. No Brasil, a literatura aponta que 
a relação pode ser de um para 185 em esca-
las a partir de 1:50.000,” afirma Polidoro da 
Embrapa. Ou seja, para cada real investido no 
programa há uma perspectiva de retorno de 
R$185,00.

Os resultados beneficiarão mais de uma 
dezena de setores como os de seguro e crédito 
agrícola, zoneamentos agroecológicos e eco-
lógico-econômicos dos estados e municípios, 
Programa de Agricultura de Baixa Emissão de 
Carbono (Plano ABC), vulnerabilidade da terra 

a eventos extremos em áreas urbanas e rurais; 
planejamento de microbacias e projetos de tele-
comunicações entre vários outros. Outro efeito 
importante previsto pelos especialistas envol-
vidos é a valorização da terra.

IAPAR
O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) 

é um dos parceiros e acredita que a medida 
irá ajudar na preservação. “Os resultados ge-
rados auxiliarão no planejamento de ações em 
microbacias, nos sistemas de produção e na 
preservação do ambiente agrícola,” prevê a 
pesquisadora Graziela Moraes de Cesare Barbo-
sa, coordenadora da área de Solos do instituto 
paranaense.

Estima-se que o país pode estar perdendo US$ 5 bilhões por ano somente pela ação da erosão

Na mesma linha do programa Prona-
solos, o Paraná possui o Prosolos (Pro-
grama Integrado de Conservação de Solo 
e Água do Paraná). Ele tem o objetivo 
de promover a conservação do solo e da 
água, servindo de suporte ao produtor ru-
ral com ações de treinamento e pesquisa, 
definindo critérios técnicos de sistemas 
conservacionistas para redução de perdas 
de solo e água em solos, manejos, climas e 
cultivos regionais do Paraná.

O programa está dividido em algumas 
etapas, como instituição do programa 
integrado de conversação de solo e água; 

Prosolos no Paraná

tros. O agro é muito complexo e é preciso 
experiência para trabalhar no RH da área”, 
declara Mary. 

Tudo isso com um preço bastante 
acessível. O custo benefício ao associado 
é extremamente compensador, já que pres-
tadores de serviços neste segmento cobram 
muito mais e detalhe: não tem a especiali-
zação e a experiência do RH daqui. 

Associados dispõem 
de setor de RH
O setor de RH é mais um serviço 
que é oferecido pelo Sindicato 
Rural de Cascavel e garante que 
tudo seja feito conforme a lei na 
propriedade do produtor rural

Um dos mais importantes serviços ofere-
cidos pelo Sindicato Rural de Cascavel é o de 
RH (Recursos Humanos). Além de organizar e 
orientar os associados sobre tudo que envolve 
a contratação de trabalhadores, o setor ajuda 
a prevenir erros e tranquiliza o produtor, que 
dedica-se com mais afinco à sua atividade.

Entre as atribuições do setor estão: regis-
tro de funcionários; rescisões; controle e ela-
boração de férias; organização e cobrança de 
exames periódicos; folha de pagamento; lau-
dos de saúde e segurança; atestados médicos; 
CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho); 
auxílio maternidade; cobrança e controle de 
uso dos EPIs (Equipamento de Proteção Indi-
vidual); controle de pagamentos obrigatórios, 
como por exemplo todas as taxas vinculadas 
ao trabalho: FGTS, INSS entre outros. 

O sindicato também proporciona o ser-
viço de arquivo de todos esses documentos. 
A gestão da papelada dentro da entidade fa-
cilita e organiza a vida do produtor rural, que 
não precisa guardar toda a papelada em casa. 
Muito mais segurança e praticidade.  Quem 
trabalha no atendimento são as colaboradoras 
Margarete Pansera (Mary) e a Sônia Tavares 
Gomes. Além de estarem sempre atualizadas 
com mudanças nas legislações e nas exigên-

SERVIÇOS

cias, como por exemplo a reforma trabalhista, 
as profissionais trabalham no aconselhamen-
to. “Nós sempre buscamos dar sugestões para 

resolver problemas e impasses da melhor ma-
neira possível. Também estamos sempre aqui 
para tirar dúvidas”, comentou Sônia. 

Mary e Sônia são as responsáveis por esse importante setor do Sindicato Rural de Cascavel

Outro ponto importante do RH do Sin-
dicato Rural de Cascavel é a especialização. 
Conforme a área de trabalho, as regras e 
os problemas mudam completamente. Para 
que tudo seja resolvido com tranquilidade e 
exatidão, é preciso ter conhecimento espe-
cífico da agropecuária. “Precisamos saber 
detalhes do dia a dia do trabalho em sui-
nocultura, avicultura, lavoura e muitos ou-

RH especializado

FILIAIS PARANÁ
Cascavel: Av. Brasil, 7830 - Centro - (45)2101-0101 | 3226-1011
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Maringá:Rodovia PR 317 - (44) 3293-6868
Medianeira: Rodovia BR 277, KM 675 - Zona Rural - (45) 3264-2380 | 3264-2060
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www.camagril.com.br

Venha nos visitar e conhecer o que há de mais moderno,
tecnológico e eficiente em implementos agrícolas!
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ESPECIAIS

PROFISSIONAIS TREINADOS
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*Garant ia  de 12 meses  para  peças  insta ladas  na concess ionár ia .
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Safra atual coloca os 
agricultores em alerta

A safra 2017/2018 tem causado preocu-
pações aos produtores rurais dos municípios 
abrangidos pelo Núcleo Regional da Seab 
de Cascavel. A Sindirural conversou com 
os agricultores sobre o andamento de umas 
das safras mais difíceis dos últimos anos na 
região. 

O feijão 1ª safra, ou feijão das águas, 
mais uma vez causou pesadelos aos agricul-
tores. No Núcleo Regional da Seab de Casca-
vel foram cultivados aproximadamente 4.350 
hectares, um pouco a mais do que os 4.140 
da safra anterior. Com um janeiro muito 
chuvoso, os produtores não conseguiram co-

2017/2018

Safra cheia de percalços 
preocupa os agricultores, que 
tiveram perdas consideráveis na 
região, com problemas como a 
ferruagem asiática e o excesso 
de chuvas

lher e muitos perderam praticamente toda a 
produção. 

Neves Iurczaki semeou sete alqueires 
de feijão e colheu apenas 100 sacos. “Não 

consegui entrar com o maquinário para co-
lher e perdi praticamente tudo. O que colhi 
ainda veio bem brotado. A chuva foi um pro-
blema para todos, que ou perderam tudo ou 

Para os agricultores do Oeste do Paraná, esta é uma das safras mais difíceis dos últimos anos

Como estratégia de transferência de tec-
nologia para a ferrugem asiática da soja, foi 
criado em 2004 o Consórcio Antiferrugem. 
Desde então ele vem ajudando a controlar a 
praga e orientar os produtores a combate-
-la. Neste ano, a coordenadora do projeto, 
Cláudia Godoy, acredita que a maioria dos 
agricultores do Oeste não sofrerão grandes 
perdas, exceto os que cultivaram a oleagino-
sa em novembro.

“Grande parte dos ataques da ferrugem 
ocorreu na fase R5, na formação do grão. 
Ela ganhou porque os produtores perderam 
o tempo exato para aplicar o produto, devido 

às chuvas. No entanto, neste período a pro-
dutividade não é muito afetada. O problema 
é para quem plantou em novembro, onde o 
ataque aconteceu no período de floresci-
mento. Aí sim a doença é mais perigosa”, 
declarou.

A pesquisadora da Embrapa Soja tam-
bém disse que muitas cooperativas a pro-
curaram para saber se existem defensivos 
curativos, ou seja, combatentes da doença já 
instalada. “Não há produto assim. Se a folha 
já está amarelada, ela vai cair. O que temos 
de efetivo é quando a folha está verde, ainda 
não alvo da doença”.

Consórcio Antiferrugem

CAR é 
prorrogado 
para maio
Erro na ferramenta de inscrição 
e alertas de inconsistência nas 
declarações levou a FAEP a 
pedir prorrogação do prazo para 
inscrições ao CAR

Atendendo a demanda da FAEP, o Pre-
sidente da república prorrogou o prazo para 
inscrição ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) 
e de adesão ao Programa de Recuperação 
Ambiental (PRA) por meio do Decreto no. 
9.257 de 29 de dezembro de 2017. O novo 
prazo para registra é dia 31 de maio de 2018.

No início de dezembro, a Federação en-
viou ofício ao órgão federal ressaltando a 
necessidade de ampliar o prazo em função 
das dificuldades de acesso a plataforma do 
Sistema Nacional de Cadastro Ambiental 
Rural (Sicar). Desde o início de novembro, a 
ferramenta apresentava problemas que im-

ÚLTIMA CHANCE

pedia que produtores rurais realizassem a 
inscrição.

Além disso, milhares de produtores que 
realizaram o cadastro estão recebendo aler-
tas de inconsistência nas suas declarações.

Ao longo de 2017, a Faep e o Senar-PR 
realizaram uma série e de treinamentos vol-
tados para funcionários de sindicatos rurais 
e produtores de todas as regiões do Estado. 
Em outubro, a Federação organizou vide-
oconferências para tirar dúvidas e auxiliar 
na regularização do CAR e do PRA. Ainda, a 
entidade produziu uma cartilha voltada para 
o produtor rural com as principais dúvidas e 
orientações sobre CAR e PRA.

O presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Orso, reforçou a importância dos 
produtores não perderam mais essa chance. 
“Façam o CAR e façam a adesão ao PRA caso 
necessário o mais rápido possível. Não per-
cam mais essa oportunidade de aumento de 
prazo, que provavelmente seja a última”.

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel, alerta para a importância do CAR

conseguiram colher só uma parte. Não teve 
ninguém que escapou”, lamentou.

A soja continua o carro-chefe da re-
gião. Na safra 2016/2017, foram semeados 
557.645 hectares. Na 2017/2018, o número 
subiu para 569.775. Com dificuldades desde 
o início, com atrasos, chuvas excessivas e 
veranicos, já é esperado uma quebra de 5%, 
segundo o Deral de Cascavel. De acordo com 
a economista Jovir Esser, já é esperada a 
maior incidência de ferrugem da história.

Alexandre Lago é produtor de grãos em 
Cascavel, Linha Centenário. Com um janeiro 
chuvoso em demasia, os agricultores tiveram 
dificuldades para controlar as doenças. “Fi-
camos muitos dias sem poder entrar com o 
maquinário, o que deixou a ferrugem insta-
lada e perigosa. Outro problema complicado 
é o mofo branco, que na minha opinião não 
tem controle. É muito difícil acertar o alvo, 
porque ele está na parte de baixo”.

Gion Gobbi, sojicultor e diretor do sindi-
cato rural, disse que a safra da soja foi com-
plicada. “Primeiro tivemos atraso do plantio. 
Depois tivemos o problema de chuvas mal 
distribuídas, com muita quantidade em pouco 
tempo ou período sem chuva. A variação de 
temperatura também prejudicou o desenvolvi-
mento das plantas, que tiveram seu ciclo atra-
sado”, disse. Segundo ele, com o atraso ficou 
praticamente inviável cultivar o milho safri-
nha. “Muito arriscado. A maioria dos produ-
tores tem desistido por causa disso”, opinou.

Já o agricultor Maycon Salvatti começou 
a colher um pedaço de sua área semeado 
com soja precoce, no dia 24 de janeiro. Ele 
já esperava quebra. “Ainda é muito cedo por-
que não fechei um talhão, mas já esperamos 
quebra. A ferrugem veio forte esse ano”, ob-
servou. Maycon também disse que a situação 
climática durante o período não ajudou. Em 
Sede Alvorada, distrito de Cascavel, ele che-
gou a ficar 24 dias sem chuva, praticamente 
um veranico. 

MILHO
O milho verão ou milho 1ª safra teve uma 

forte queda de área plantada nos municípios 
que abrangem o núcleo de Cascavel: 42%. De 
17.700 na safra passada para 10.335 hecta-
res. Segundo Jovir Esser, do Deral de Casca-
vel, a única reclamação dos produtores foi a 
baixa umidade no início. 

Um dos produtores que apostou no mi-
lho verão foi Sergio Albiero. Segundo ele, 
as expectativas são boas. “O milho tá muito 
bonito, por incrível que pareça. Plantei bem 
atrasado, lá por 20 de outubro, e ele se de-
senvolveu muito bem. O tempo ajudou, com 
noites mais frias e a chuva não o prejudi-
cou”, comentou. O agricultor também acredi-
ta que outro fator que ajudou foram as duas 
aplicações de fungicidas feitas. 
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EVENTO

6ª edição do Campo 
Forte será em abril
O evento, que é promovido 
pela empresa Fertizan, de 
Guaraniaçu/PR, trará novidades 
em equipamentos e tecnologias

A Fertizan Comércio de Defensivos 
Agrícolas realizará no mês de abril de 2018 
mais uma edição do evento “Campo Forte 
Fertizan”. Localizada às margens da BR-
277, km 521, em Guaraniaçu, a empresa é 
referência no setor no Paraná. Fundada em 
2011, a Fertizan atua nos seguimentos de 
insumos e máquinas agrícolas. Possui uma 
equipe de profissionais qualificados e ex-
perientes para melhor atender e proporcio-
nar sempre, qualidade e garantia aos seus 
clientes. 

O embrião do Dia de Campo Fertizan foi 
realizado no ano de 2013 e se chamava "1º 
Encontro de Negócios". A idéia era mostrar 
inovações e soluções para os agricultores 
da região. O evento teve a  participação de 
empresas do ramo de máquinas e imple-
mentos agrícolas, com o propósito de ofe-
recer conhecimentos, tecnologia e negocia-
ções para aquisição de equipamentos novos 
com condições especiais aos seus clientes.

Impulsionada pelo sucesso e pelos resul-

O Dia de Campo Fertizan já se tornou parte do calendário de eventos da região Oeste do Paraná

tados positivos, a Fertizan viu o evento cres-
cer e evoluir nas próximas edições. “Com o 
sucesso do evento, surgiu a ideia mudar o 
nome para ‘Campo Forte Fertizan’. Se tornou 
uma feira com treinamentos, demonstrações 
e exposições de máquinas e implementos 
agrícolas. Com a presença de empresas de 
defensivos, fertilizantes e sementes, con-
cessionárias do seguimento automotivo, pra-
ça de alimentação e muitas outras atrações, 
o evento inovador promete ser um sucesso 
e movimentar toda a região”, comentou um 

dos diretores da empresa Pedro Zanin.
"Com o apoio de entidades importantes 

do ramo, como Emater, associação rural, 
associação comercial, sindicato patronal en-
tre outras, o Campo Forte Fertizan pretende 
oferecer novamente ao público em 2018 mais 
conhecimento, tecnologia e inovações para 
o fortalecimento da agricultura e pecuária 
de toda região", afirma Altevir Zago, outro 
diretor da Fertizan. "E esperamos todos os 
agricultores e parceiros em mais esse grande 
evento em 2018", finaliza.

A  Fertizan realiza o Campo Forte ao lado da sede da empresa, em Guaraniaçu, às margens da BR 277

8
Dias 05 e 06 de abril
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afirmou, permitirá que a indústria se bene-
ficie e que a balança comercial tenha partici-
pação mais forte com produtos de maior valor 
agregado. Ele lembrou que a Alemanha não 
planta café, mas é o terceiro maior exporta-
dor do produto, enquanto o Brasil é o maior 
produtor.  O secretário de Relações Inter-
nacionais do Agronegócio do Mapa, Odilson 
Silva, lembrou que, nos últimos 20 anos, sem 
o agronegócio, o país deixaria de faturar R$ 
1,23 trilhão. 

Carnes ficaram em segundo lugar, na 
pauta, com vendas de US$ 15,47 bilhões e 
crescimento de 8,9% em valor. A carne de 
frango, principal produto do setor, represen-
tou quase metade desse montante (46,1%). Fo-
ram exportados US$ 7,14 bilhões do produto, 
5,5% acima do que havia sido registrado no 
ano anterior. As vendas de carne suína apre-
sentaram recorde histórico, somando US$ 
1,61 bilhão, ou seja, 9,7% superiores a 2016. 
O ano foi bom mesmo com a Operação Carne 
Fraca, o que demostra mais uma vez a quali-
dade dos nossos produtos. 

O complexo sucroalcooleiro ocupou a 
terceira posição entre os segmentos do agro-
negócio, com US$ 12,23 bilhões. As vendas 
de açúcar foram responsáveis por quase todo 
esse montante, com 93,3% do valor (US$ 
11,41 bilhões). Houve crescimento de 9,4% 
ante 2016, quando foram exportados US$ 
10,44 bilhões de açúcar brasileiro.

As exportações de produtos florestais 
registraram US$ 11,53 bilhões, em 2017, dos 
quais 55,1% foram representados pela celulo-
se. O produto alcançou recorde em 2017, tan-
to em valor quanto em quantidade, com US$ 
6,35 bilhões e 13,84 milhões de toneladas, 

respectivamente. As vendas de café somaram 
US$ 5,27 bilhões.

Esses cinco setores somaram US$ 76,22 
bilhões, ou 79% das exportações do agronegó-
cio em 2017. Apesar do milho não estar entre 
os cinco principais setores de exportação, 
houve recorde histórico de volume de vendas: 
US$ 4,57 bilhões (+24,9% ante 2016) com 
29,25 milhões de toneladas.

Outros produtos cujas exportações mais 
cresceram no ano de 2017 foram pimenta pi-
per seca (59,50 mil toneladas); painéis de fi-
bras ou de partículas de madeira (US$ 326,38 
milhões e 1,03 milhão de tonelada); gelatinas 

(50,97 mil toneladas); óleo essencial de laran-
ja (US$ 242,16 milhões); mangas (US$ 205,11 
milhões e 179,60 mil toneladas); amendoim 
em grãos (US$ 194,86 milhões e 153,32 mil 
toneladas); e melões (US$ 162,92 milhões e 
233,65 mil toneladas).

As importações de produtos agropecuá-
rios alcançaram a cifra de US$ 14,15 bilhões, 
em 2017, 3,9% acima do montante registado 
em 2016, que foi de US$ 13,63 bilhões.

Mercados
Ásia é o principal destino das exportações 

brasileiras – US$ 44,17 bilhões, crescimento 
de 18,1%. Soja em grãos, carne bovina e 
celulose foram os principais produtos. A 
China encerra o ano de 2017 na liderança 
entre os mercados do agronegócio brasileiro, 
ampliando sua participação de 24,5% para 
27,7%. Em 2017, as exportações ao país 
somaram US$ 26,58 bilhões, superando em 
27,6% o valor do ano anterior.

As exportações para os Estados Unidos, 
o segundo maior comprador, somaram US$ 
6,72 bilhões em 2017, crescimento de 7,3% 
sobre o ano anterior. Os principais aumentos 
foram anotados nas vendas de álcool etílico 
(+US$ 156,43 milhões) e celulose (+108,09 
milhões).

OPINIÃO
Apesar da oscilação, quedas de preço e 

algumas outras dificuldades, todos os anos o 
setor demonstra sua importância para o Bra-
sil. Essa é a avaliação do presidente do Sin-
dicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto Orso. 
“A agropecuária precisa ser mais valorizada e 
tratada com a grandeza que representa o Bra-
sil. Todos os anos mostramos isso no campo e 
nos números”, observou. 

Números mostram a 
grandeza do campo

Segundo o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento o saldo da 
balança do agronegócio em 2017 
foi o segundo maior da história, 
inferior apenas ao ano de 2013

Mais uma vez, o agronegócio mostrou 
sua força nos números. O Mapa (Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
divulgou no dia 16 de janeiro, em coletiva de 
imprensa, os números do setor em 2017. As 
exportações brasileiras do agronegócio soma-
ram US$ 96,01 bilhões, registrando cresci-
mento de 13% em relação a 2016. No período, 
o setor foi responsável por 44,1% do total das 
vendas externas do Brasil. Com o crescimento 
do valor exportado sobre o das importações, o 

O ministro Blairo Maggi durante apresentação do balanço dos números do agronegócio em 2017

Os jovens produtores rurais Leonardo Saraiva, Arthur Bonamigo, Sallomão Barreiros e Pedro Bordin foram apresentados pelo presidente Paulo Orso 
como integrantes do Núcleo Jovem

saldo da balança do setor foi superavitário em 
US$ 81,86 bilhões, ante os US$ 71,31 bilhões 
do ano anterior. Foi o segundo maior saldo da 
balança do agronegócio da história, inferior 
apenas ao registrado em 2013. 

“Esse saldo forte demonstra a importância 
do setor para a economia”, disse o ministro 
Blairo Maggi. “O agro foi importante para a 
manutenção das contas externas, das reser-
vas internacionais, durante a crise econômica 
que o país sofreu”. 

Os produtos que mais contribuíram para 
o aumento das exportações foram o comple-
xo soja, produtos florestais, carnes, cereais, 
farinhas e preparações e o complexo sucroal-
cooleiro. A alta do saldo comercial deveu-se 
em parte ao início da recuperação de preços 
no mercado internacional, mas, especialmen-
te, ao aumento dos volumes exportados. No 
ranking de valor exportado, o complexo soja 

também ocupou a primeira posição, somando 
US$ 31,72 bilhões. As vendas de grãos foram 
recordes, tanto em valor (US$ 25,71 bilhões) 
quanto em quantidade (68,15 milhões de tone-
ladas). O preço médio de exportação do pro-
duto registrou pequena variação positiva de 
+0,7% (de US$ 374,73 para US$ 377,30 por 
tonelada).

“O valor das commodities estão baixos, 
mas a produção tem-se mantido com produ-
tividade e a desvalorização cambial. Então, o 
agro vai muito bem, mas sob olhar estreito, 
porque o produtor tem tido a renda cada vez 
mais corroída. Há um sinal amarelo, porque o 
Brasil tem agricultura como grande sustentá-
culo”, disse o ministro.

Apesar de comemorar a contribuição do 
saldo comercial dada ao país em um momento 
difícil da economia, Blairo Maggi observou ser 
importante aumentar as importações. Isso, 

BALANÇO AGRONEGÓCIO
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não for assim, fica no vermelho”, afirma. 
Em recente entrega de lote, Adair con-

seguiu R$ 0,70 por cabeça de fêmea com 53 
dias e R$ 1 por cabeça, em lote de 45 dias de 
machos. Os números são bons em compara-
ção com os demais. “Alguns estão entre R$ 
0,50 e R$ 0,60”, comentou.

Essa diferença, segundo ele, é motivada 
por diversos fatores. Entre eles estão a desu-
nião e a falta de capacitação. “É preciso sem-
pre estar aprendendo coisas novas para sem-
pre melhorar. Não conseguimos nem trazer 
os avicultores para reuniões no sindicato, 
onde tudo que fazemos é para o bem deles. 

Outro ponto que precisa evoluir é a rela-
ção com as integradoras. “Os contratos são 
obscuros e temos muitas dúvidas sobre o 
método de pagamentos deles, uma vez que 
alguns lotes bons são mal remunerados e 
às vezes uns ruins são bem remunerados. 
Qual a lógica?”, questiona. Para ele, também 
é preciso dar mais clareza às obrigações e 
direitos de cada parte. 

SUINOCULTURA
Para alguns suinocultores como Delfino 

Simonetti, 2017 foi um grande ano. Com 
muito trabalho e investimentos, o suinocul-
tor acredita que o esforço foi recompensado 
em 2017 e as margens foram boas na Granja 
Simonetti, localizada na área rural de Santa 
Tereza do Oeste.

Com muito trabalho, eles atingiram o 
melhor Lefa (Número de Leitões Entregues 
por Fêmea) da BRF, com o alto número de 
32 - algumas vezes até superior - e a mé-
dia de nascimento por porca de 15,6, o que é 

raro. “É tanto leitão que a nossa creche está 
lotada. Em duas entregas enviei mil leitões”, 
informou. “Esse grande trabalho é mérito da 
minha filha, Daniela”, reconhece.  

Joel Baldissera, representante do sindi-
cato na Comissão de Suinocultura da Faep, 
afirma que o ano foi bom para o setor. “A 
grande maioria dos suinocultores está satis-
feita. Tivemos um bom ano, principalmente 
se compararmos aos anteriores”, contou. O 
principal fator que tornou 2017 bom para a 
suinocultura foi a queda nos custos de pro-
dução. “O milho não teve aquela disparada 
como 2016 e nosso custo caiu bastante. A 
margem manteve-se positiva e quase todos 
trabalharam no azul”, disse. 

PECUÁRIA DE LEITE
A pecuária de leite foi, sem dúvida, o 

setor mais prejudicado em 2017. Com o pre-
ço do litro de leite produzido extremamente 
baixo, diversos criadores abandonaram a 
atividade.  Jair Nunes tem 120 animais no 
Reassentamento São Francisco, em Casca-
vel. Com custo de produção mais alto e a re-
muneração baixa, o ano fechou no vermelho. 
“Tivemos que trabalhar no vermelho. Óleo 
diesel nas alturas, saco de semente de milho 
a R$ 750 e a importação de leite uruguaio 
só pioraram o cenário, que já era ruim. Tem 
muitos produtores que tão recebendo R$ 
0,70, mas o custo é R$ 1,20 o litro. O ideal 
seria R$ 1,60, R$ 1,50, para tornar a ativi-
dade rentável e atrativa”, lamenta.

O reassentamento era conhecido como a 
maior bacia leiteira de Cascavel. Hoje a rea-
lidade é outra. “Mais de 200 trabalhavam na 

atividade. Hoje devemos ter uns 40, sendo 
que destes no mínimo a metade vai parar 
esse ano e o restante só não parou ainda 
porque não tem para quem vender os ani-
mais”, contou.  Jair também comentou que a 
inflação do Brasil se manteve baixa “graças” 
ao produtor. “Alguém saiu perdendo para a 
manutenção e até queda nos preços. Nós, 
novamente, saímos perdendo”. 

GRÃOS
A soja mais uma vez salvou o ano dos 

agricultores. No entanto, as outras opções 
penalizaram mais uma vez o produtor de 
grãos, de acordo com o coordenador da co-
missão técnica de grãos do sindicato, Ale-
xandre Lago. Com uma propriedade na Linha 
Centenário, em Cascavel, Alexandre afirma 
que o ano de 2017 encerrou-se com uma 
margem apertada. 

“Com o custo de produção alto e a dis-
parada do óleo diesel, algumas culturas não 
deram certo. A soja ainda sobrou, deu lu-
cro, mas o milho safrinha e o feijão deram 
bastante prejuízo. Foi vergonhoso, trágico. 
Quanto ao trigo, os triticultores conseguiram 
ter um pouco de lucro ou empatar”, relata. 

Mesmo com a produtividade e o preço 
abaixo do esperado, a soja salvou a maioria 
dos agricultores mais uma vez. Quanto ao 
trigo, ele espera que os produtores se unam 
e sentem na mesma mesa com os moinhos. 
“Precisamos plantar o que eles querem com-
prar, e com qualidade. Esse é o caminho para 
a atividade se tornar mais rentável”.

HORTALIÇAS E FRUTICULTURA
Há dois anos o setor de hortaliças e fru-

ticultura tem enfrentado dificuldades. Em 
2017, a situação difícil permaneceu e fez 
com que muitos deixassem a atividade. Essa 
é a avalição do produtor rural Marcelo Bar-
bosa, representado do sindicato na Comissão 
de Hortifruti da Faep. 

“Os custos subiram muito, mas os pre-
ços permanecem congelados. As grandes 
redes de varejo mantém o preço lá embaixo, 
e nós não conseguimos repassar no aumento 
de custo, como em adubos e combustível. A 
maioria trabalhou 2017 no vermelho, inclu-
sive eu. Comecei o ano com 20 funcionários, 
baixei para 15 e agora quero ficar com 12”, 
contou Marcelo, que cultiva hortaliças em 
geral numa área de 7 hectares. 

Além disso, como no começo de 2018, 
2017 teve um verão chuvoso, o que fez com 
que houvesse muitas perdas.  “Nessa época 
o preço fica bom, mas ninguém tem produto 
para entregar”. De acordo com ele, muitos 
deixaram a atividade ou diminuíram áreas de 
plantio. Na fruticultura o cenário é o mesmo. 
Ele acredita que a lei da oferta e procura vai 
reequilibrar os preços em breve, já que teo-
ricamente a produção da cidade irá cair. 

Delfino Simoneti? “2017 foi um grande ano” Adair Odoni: “Muitos avicultores no vermelho”

O setor na visão dos 
produtores rurais
Na base do setor que sustenta o 
Brasil estão os produtores rurais, 
alicerces da agropecuária, nem 
sempre beneficiados pela cadeia 
produtiva

Os números do agronegócio impressio-
nam. Todos anos, os segmentos mais va-
riados batem recordes de produção, produ-
tividade e exportações. Bilhões e bilhões de 
dólares circulam e colocam o setor como o 
principal do Brasil No entanto, quanto está 
sobrando para o produtor rural? A Sindirural 
ouviu alguns associados de diversos áreas 
diferentes e soube um pouco mais sobre as 
margens, as dificuldades e o balanço finan-
ceiro de cada atividade em Cascavel e no 
Oeste. Confira abaixo:

OVINOCULTURA
Adelar José de Araújo é presidente da 

Acocop (Associação dos Criadores de Ovinos 
e Caprinos do Oeste do Paraná) e ovinocultor 
em Guaporé, distrito de Guaraniaçu. Segun-
do ele, a criação de ovinos continua sendo 
uma boa oportunidade de renda ao produtor 
rural, mas culturalmente não é adotada na 
região. “A nossa colonização está muito li-
gada às lavouras e a produção de madeira. 
Depois de uma disparada do preço da soja há 
alguns anos, as áreas de pasto foram trans-
formadas em lavouras, onde toda a pecuá-
ria perdeu espaço. Hoje, para você ter uma 
ideia, o nosso maior problema é a falta de 
animais para atender a demanda do merca-
do, que é grande”, analisou.

Estudos recentes mostram que a ovino-
cultura pode ser até 20% mais rentável que a 
pecuária de corte, obviamente se bem feita. 
Foi o único setor que os preços não reduzi-
ram, apesar da queda causada pela Operação 
Carne Fraca. Com relação à comercialização, 
os criadores podem entrar em contato com a 
C-Victa, cooperativa de ovinos de Cascavel e 
presidida pelo diretor do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Vallini. A empresa têm inte-
resse em adquirir animais. 

PECUÁRIA DE CORTE
Com grande expectativa para o ano de 

BALANÇO AGRONEGÓCIO

O ministro Blairo Maggi durante apresentação do balanço dos números do agronegócio em 2017

2017, o desempenho da pecuária de corte 
não foi o que os criadores de gado imagi-
navam. Mario do Carmo é criador, médico 
veterinário e representante do sindicato na 
Comissão de Pecuária de Corte. Ele acredita 
que a lucratividade do negócio foi muito pre-
judicada pela Operação Carne Fraca e pelo 
aumento demasiado dos insumos como ara-
me, calcário, sal mineral e adubo.

No começo do ano, a maioria dos frigo-
ríficos do Paraná pagavam entre R$ 153 e 
R$ 155 a @ do boi – com exceção das co-
operativas de carne, como a Aliança de 
Guarapuava, que chegava a pagar R$ 175 à 
época. “A maioria terminou o ano recebendo 
R$ 140, mas algumas cooperativas de carne 
conseguiram manter R$ 162 a R$ 165, o que 
seria o valor ideal”, contou. Com relação aos 
bezerros, no início de 2017 eram vendidos 
com valores entre R$ 1.600 e R$ 1.800. No 
fim, o preço das negociações despencou para 
R$ 1.200.

O cenário ruim foi ainda pior durante o 

auge da Operação Carne Fraca, entre março 
e julho. “Comercialização parou. No Paraná 
não foi tão ruim quanto no Mato Grosso do 
Sul, onde a JBS tem monopólio. Foi um ano 
de margens curtas e o pecuarista que pensou 
que ia pagar as contas não conseguiu, exceto 
os produtores que vem investindo há anos 
em tecnologia e gestão”.

AVICULTURA
Quem coordena a comissão técnica de 

avicultura no Sindicato Rural de Cascavel é o 
produtor rural Adair Oldoni, com propriedade 
na Linha Novo Horizonte. Segundo ele, o ano 
de 2017 terminou no vermelho para muitos 
avicultores. No entanto, a falta de união na 
classe prejudica uma luta por remunerações 
melhores e mais clareza nos contratos com 
integradoras e cooperativas.  “Tendo como 
base a nossa planilha de custos, sempre atu-
alizada pelos técnicos da Faep, muitos tive-
ram prejuízo. Dá giro, mas não sobra. O ideal 
que seja recebido acima de R$ 0,90 a cabeça, 
isso já com a venda da cama do aviário. Se 

A suinocultura foi um dos setores beneficiados com o bom momento do agronegócio em 2017
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ALFA

CASCAVEL
45 3220-2840

TOLEDO
45 3252-1784

FRANCISCO
BELTRÃO
46 3524-5050

PATO 
BRANCO
46 3025-3383

PONTA 
GROSSA
42 3323-5505

CAMPO 
MOURÃO
44 3068-4040

CHAPECÓ
49 3323-6509

QUEM COMPARA ESCOLHE O ALFA

INSCREVA-SE EM
ALFAONLINE.COM.BR

Sthefanny Guedes

1º LUGAR 
GERAL
MEDICINA
UNIOESTE  SISU I

Mais de

APROVAÇÕES
EM MEDICINA
EM 2018.

1º Lugar 
do Paraná 
em Redação
no ENEM

1º Lugar 
com 74 em Medicina
na FADEP

71 em Medicina
na FAG
1º Lugar em Medicina
na UNIVERSIDADE
POSITIVO

1º Lugar Geral 
com 7 em Medicina
na UEPG

50% das vagas
de Medicina
na UNIOESTE15 em Medicina

na UFPR

R. Rio Grande do Sul, 928
Fone (45) 3223-9365
Avenida Brasil, 6436
Fone (45) 3038-5851

www.oticacuritiba.com.br
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Há 30 anos protegendo e cuidando
da visão do homem do campo.

DOIS ENDEREÇOS NO
CENTRO DE CASCAVEL

Rede de Ensino Alfa
é líder em aprovações
Alunos das escolas da rede de 
Ensino Alfa se destacam em 
aprovações nos vestibulares 
e cursos mais disputados do 
País

O Alfa está há mais de 30 anos dedi-
cado à formação de crianças, adolescen-
tes e jovens. Uma escola completa, focada 
nos objetivos que os alunos têm para a 
vida!

Algumas viagens nacionais e inter-
nacionais foram necessárias para chegar 
à metodologia de ensino que o Alfa possui 
hoje. Por isso, visitamos escolas no Bra-
sil e no exterior em busca do que existe de 
melhor em educação de qualidade. Luga-
res como Finlândia, Singapura e Xangai, 
considerados modelos de ensino integral, 
por exemplo, foram alguns dos destinos 
escolhidos. 

Esse é um dos fatores que comprova 
por que o ALFA realmente dá resultado: 
nossa metodologia é fruto de experi-
ências comprovadamente eficazes que 
adaptamos à nossa realidade, colocando 
tradição e modernidade lado a lado.

Em 2018 esse trabalho novamente foi 
recompensado com resultados incríveis. 

- 1º lugar geral medicina na Unioes-

INFORME PUBLICITÁRIO

te/Sisu;
- 1º lugar em medicina na UP (Universi-

dade Positivo);
- 1º, 3º, 4º e 5º lugares em ampla concor-

rência em medicina na UEPG (Universidade 
Estadual de Ponta Grossa);

- 1º Lugar do cotista em medicina na 
UEPG;

- 15 aprovações em medicina na UFPR;
- 1º Lugar com 74 aprovações em medici-

na na FADEP;
- 71 aprovações em medicina na FAG;
- 8 aprovações em medicina na ACAFE.
Além de toda qualidade de ensino e equipe 

docente altamente capacitada, para alcançar 

resultados como esses, contamos com 
uma ampla estrutura. São unidades 
espalhadas pelo Paraná e Santa Catari-
na. Estamos em Cascavel, Toledo, Pato 
Branco, Francisco Beltrão, Ponta Gros-
sa e, recentemente, chegamos a Campo 
Mourão e Chapecó.

Interessados em se matricular no 
colégio que mais aprova no Sul do Brasil 
podem realizar suas inscrições pelo site: 
www.alfaonline.com.br.

Próximo sábado, dia 27, tem Concur-
so de Bolsas Alfa. Você pode se inscrever 
no site ou então ligar (49) 3323-6509 
para obter maiores informações.
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Roman se posiciona 
ao lado do agricultor

O deputado federal Evandro 
Roman tem buscado melhorias 
para a qualidade de vida do 
homem do campo, especialmente 
na questão das estradas rurais

Cascavel e a agropecuária regional tive-
ram boas conquistas nos últimos anos. Algu-
mas delas tiveram apoio de figuras importan-
tes, como o deputado federal Evandro Roman 
e do secretário de Agricultura de Cascavel, 
Agassiz Linhares Neto. 

Roman teve um papel importante na bus-
ca de recursos. “No que se refere a emendas 
parlamentares, autorizamos via Ministério 
da Agricultura a aquisição de rolo compacta-
dor no valor de R$ 277 mil e reestruturação 
de estradas vicinais no valor de R$ 243 mil. 
Também foram obtidos mais R$ 350 mil para 
estrada Rio das Flores, em Juvinópolis. Já 
no que se refere à articulação política junto 
à Itaipu Binacional, viabilizamos R$ 26,5 mi-
lhões para reformas de estradas e pavimenta-
ção rural”, conta o deputado.

Segundo ele, a melhoria das condições de 
trafegabilidade nas estradas garante o escoa-
mento ágil da safra agrícola e movimentação 

REPRESENTATIVIDADE

A suinocultura foi um dos setores beneficiados com o bom momento do agronegócio em 2017
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Adequação e Calçamento Poliédrico

Adequação e Cascalhamento

Calçamento Poliédrico

Rota Cicloturismo

Bacias Hidrográficas

Áreas Urbanas

Município de Cascavel

Bacia do Rio Iguaçu

Bacia Hidrográfica do 
Rio Paraná 3

Bacia Hidrográfica do Rio Piquiri
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Atividade
Extensão 
Total (m)

Área Total 
(m²)

Adequação 135.441,00    948.087,00     
Cascalhamento 60.929,00       365.574,00     
C. Poliédrico 98.926,00       593.556,00     
Cicloturismo 35.000,00       70.000,00       

Distrito Trecho Descrição Atividade IB Extensao (m) Largura Área (m²)
Adequação 3.734,00        7,00     26.138,00 
Cascalhamento 3.734,00        6,00     22.404,00 
Adequação 5.146,00        7,00     36.022,00 
Cascalhamento 5.146,00        6,00     30.876,00 
Adequação 6.837,00        7,00     47.859,00 
C. Poliédrico 6.837,00        6,00     41.022,00 
Adequação 3.293,00        7,00     23.051,00 
C. Poliédrico 3.293,00        6,00     19.758,00 
Adequação 5.406,00        7,00     37.842,00 
Cascalhamento 5.406,00        6,00     32.436,00 
Adequação 3.528,00        7,00     24.696,00 
Cascalhamento 3.528,00        6,00     21.168,00 
Adequação 5.737,00        7,00     40.159,00 
Cascalhamento 5.737,00        6,00     34.422,00 
Adequação 6.027,00        7,00     42.189,00 
C. Poliédrico 6.027,00        6,00     36.162,00 
Adequação 2.403,00        7,00     16.821,00 
C. Poliédrico 2.403,00        6,00     14.418,00 
Adequação 4.545,00        7,00     31.815,00 
C. Poliédrico 4.545,00        6,00     27.270,00 
Adequação 2.193,00        7,00     15.351,00 
Cascalhamento 2.193,00        6,00     13.158,00 
Adequação 3.965,00        7,00     27.755,00 
C. Poliédrico 3.965,00        6,00     23.790,00 
Adequação 3.084,00        7,00     21.588,00 
C. Poliédrico 3.084,00        6,00     18.504,00 
Adequação 1.962,00        7,00     13.734,00 
C. Poliédrico 1.962,00        6,00     11.772,00 
Adequação 531,00            7,00     3.717,00    
C. Poliédrico 531,00            6,00     3.186,00    
Adequação 10.503,00      7,00     73.521,00 
Cascalhamento 10.503,00      6,00     63.018,00 
Adequação 5.157,00        7,00     36.099,00 
C. Poliédrico 5.157,00        6,00     30.942,00 
Adequação 2.844,00        7,00     19.908,00 
C. Poliédrico 2.844,00        6,00     17.064,00 
Adequação 1.902,00        7,00     13.314,00 
C. Poliédrico 1.902,00        6,00     11.412,00 
Adequação 2.924,00        7,00     20.468,00 
Cascalhamento 2.924,00        6,00     17.544,00 
Adequação 9.222,00        7,00     64.554,00 
Cascalhamento 9.222,00        6,00     55.332,00 
Adequação 2.854,00        7,00     19.978,00 
Cascalhamento 2.854,00        6,00     17.124,00 
Adequação 4.716,00        7,00     33.012,00 
Cascalhamento 4.716,00        6,00     28.296,00 
Adequação 1.722,00        7,00     12.054,00 
C. Poliédrico 1.722,00        6,00     10.332,00 
Adequação 4.076,00        7,00     28.532,00 
C. Poliédrico 4.076,00        6,00     24.456,00 
Adequação 721,00            7,00     5.047,00    
C. Poliédrico 721,00            6,00     4.326,00    
Adequação 4.726,00        7,00     33.082,00 
C. Poliédrico 4.726,00        6,00     28.356,00 
Adequação 2.123,00        7,00     14.861,00 
C. Poliédrico 2.123,00        6,00     12.738,00 
Adequação 13.177,00      7,00     92.239,00 
C. Poliédrico 13.177,00      6,00     79.062,00 
Adequação 5.417,00        7,00     37.919,00 
C. Poliédrico 5.417,00        6,00     32.502,00 
Adequação 4.966,00        7,00     34.762,00 
Cascalhamento 4.966,00        6,00     29.796,00 
C. Poliédrico 3.733,00        6,00     22.398,00 
C. Poliédrico 1.401,00        6,00     8.406,00    
C. Poliédrico 3.363,00        6,00     20.178,00 
C. Poliédrico 1.982,00        6,00     11.892,00 
C. Poliédrico 11.863,00      6,00     71.178,00 
C. Poliédrico 2.072,00        6,00     12.432,00 

Cascavel 57 Cicloturismo
Cascalhamento 
em cicloturismo 35.000,00      2,00     70.000,00 

Diamante

Espigão 
Azul

Juvinópolis

Rio do 
Salto

São João 
do Oeste

47 Estrada Reassentamento 
São Francisco

48 Estrada Sapucaia

Sede 
Alvorada

55 Estrada Velha de Toledo

São 
Salvador

49 Estrada Jangadinha

51 Estrada Chaparral

53 Linha Mauacá

44 Estrada Rio Bonito

45 Estrada São João - São 
Pedro

Estrada Barzoto46

40 Linha Bebber Barreiro

41 Linha Nenevê

43 Estrada Bazotti

36 Estrada Rio Bonito

38 Estrada Sapucaia

39 Estrada Colônia Barreiro

Estrada Rio do Salto - 
Coluna Prest

30 Linha Forte

21 Linha Hergessel

26 Estrada Linha Velha

27 Linha Cavichini e Estrada 
Rio do Oeste

28

Estrada Camargo Aguiar18

19 Estrada Rio das Flores

13 Linha Caça e Pesca

15 Estrada 4 Fronteiras

16 Estrada Castelo Branco

10 EMP 119 e Linha Ubel

11 Estrada Espigão Azul - 
Melissa

12 Linha Peixes Ornamentais

09 Estrada Espigão Azul - 
Planaltina

02 Estrada Jangadinha

03 Linha Peroba

05 Estrada Barater - Rio 
Saltinho

07
Estrada Atrás do 
Aeroporto

08 Estrada Boi Picuá

isso a importância do investimento. 
O convênio com a Itaipu é um dos maio-

res da história. Do montante, R$ 12,5 milhões 
serão custeados pela Prefeitura de Cascavel. 
“Aí entra também o mérito do Agassiz, que 
está fazendo um excelente trabalho como se-
cretário. Para se ter uma ideia, somente este 
convênio é maior do que o Governo do Paraná 
investiu no setor em todo o Estado”, analisou 
Paulo Orso, presidente do sindicato.

Membro da FPA (Frente Parlamentar da 
Agropecuária) e da Comissão de Agricultura, 
Roman também presidiu a Frente Parlamentar 
de Novos Cultivares, que comanda a pesquisa 
no que se refere ao desenvolvimento de semen-
tes com vistas ao aumento da produtividade de 
grãos. “É uma ação importante, pois garante 
condições de o campo garantir que o alimento 
chegue à mesa de todos os brasileiros. Na 
Comissão de Orçamentos, assumimos a 
Relatoria Setorial da Agropecuária, por onde 
passam todos os recursos governamentais li-
gados ao setor primário”.  

Para o restante de 2018, o parlamentar 
garante muito trabalho, dedicação e esforço. 
“Não sou agricultor, mas tenho na agricultura, 
ao lado do esporte, o principal referencial de 
trabalho na Câmara dos Deputados”, observou 
Roman.

Para Agassiz, o repasse dessas verbas é 
muito importante para o município. “O recurso 
municipal é limitado e por isso a intervenção 
do deputado para liberação, tanto por emen-
das ou por influências junto aos ministérios, 
órgãos estaduais e afins é fundamental para 
avançarmos. Sozinhos não íamos conseguir.  
Desde que estou aqui encaminhei pedidos 
para todos os deputados, federais e estaduais. 
Os produtores ficam felizes e agradecidos aos 
deputados que nos ajudam”. 

VISITA
No começo de janeiro, Roman visitou o 

sindicato rural e reuniu-se com Paulo Orso 
e o diretor secretário Paulo Vallini. Diversos 
assuntos foram tratados, como o Funrural, 
reforma trabalhista, reforma da previdência e 
atuação do parlamentar em defesa do setor. 
“Foi um encontro muito produtivo”, afirmou 
Orso. 

Paulo Vallini, Paulo Orso e Evandro Roman em reunião no Sindicato Rural de Cascavel: busca de soluções para os problemas que mais afligem o homem do campo

pecuária e também segurança para o trans-
porte de alunos. Cascavel possui uma das 

mais extensas malhas viárias rurais do Para-
ná, com mais de 3,5 mil km de extensão, por 

“Não sou agricultor, mas 
tenho na agricultura, ao 

lado do esporte, o principal 
referencial de trabalho na 
Câmara dos Deputados”EVANDRO ROMAN

Deputado Estadual

IAP prorroga 
prazo do Sisleg
Novo prazo é até dia 31 de março 
de 2018 para que produtores 
rurais possam fazer a solicitação 
dos pedidos de revisão

O IAP (Instituto Ambiental do Paraná) 
prorrogou por mais 90 dias o prazo para so-
licitação dos pedidos de revisão de termos de 
compromisso firmados com base no extinto 
Sisleg (Sistema de Manutenção, Recuperação 
e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas 
de Preservação Permanente). Agora, os pro-
prietários rurais que tinham até 31 de dezem-
bro de 2017 para fazer a solicitação terão até 
31 de março de 2018.

Com o novo Código Florestal, a revisão 
dos termos de compromisso firmados com 
base no código anterior referentes às Áreas 
de Preservação Permanente de Reserva Legal 
foi determinada pelo Decreto 8.235/14. Po-
rém, para isso, é necessário que o proprie-
tário rural solicite a revisão. Podem pedir a 

RESERVA LEGAL

revisão aqueles que querem obter as garantias 
estabelecidas pela nova lei: para quem fizer o 
Cadastro Ambiental Rural (CAR) e, se neces-
sário, aderir ao Programa de Regularização 
Ambiental (PRA).

A portaria nº 234 foi publicada no Diário 
Oficial desta quarta-feira (20). A medida foi 
adotada após uma solicitação da Faep (Fede-
ração da Agricultura do Estado do Paraná). Os 
pedidos de revisão devem ser protocolados na 
sede do IAP ou em seus escritórios regionais. 
“Quem não fizer o pedido tem a obrigação de 
cumprir integralmente os critérios já estabe-
lecidos na lei anterior”, alertou o presidente 
do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto.

O presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Roberto Orso, afirmou que é uma 
boa oportunidade para os produtores que ade-
riram ao Sisleg no passado se readequarem. 
“Com o CAR e o PRA as regras mudaram e ele 
pode não precisar fazer o que havia se com-
prometido. Então, é bom que quem precisa 
resolva a situação o mais rápido possível”, 
observou.

É mais uma boa oportunidade para os agricultores se adequarem ao sistema
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Univel oferta cursos 
para o agronegócio

A Univel, tradicional instituição de en-
sino superior de Cascavel, agora vai oferecer 
à população os cursos de Agronomia e Medi-
cina Veterinária em 2018. São novas opções 
na região para os homens e mulheres que 
querem dedicar à vida ao campo. 

A Univel já conta com infraestrutura 
de laboratórios equipados, entre eles, o de 
química, física, microscopia, microbiologia, 
fitopatologia, instrumentos de topografia e 
georreferenciamento. A coordenadora do 
curso de Agronomia, Vanessa Taques Jose-
fi, ressalta que além da estrutura física já 
existente, a instituição iniciou as obras do 
Centro Tecnológico: “Com esse investimen-
to vamos ser referência em laboratórios e 
infraestrutura para o curso de Agronomia 
e os demais cursos oferecidos pela Univel”, 
garante.

AGRONOMIA
Para se formar engenheiro agrônomo, o 

aluno se dedicará por cinco anos, com co-
nhecimento teórico das disciplinas e a prá-
tica de campo na Fazenda Escola, que tem 
17,24 hectares de área. Lá os alunos terão 
dinamismo e vão adquirir conhecimento com 
técnicas avançadas.

De acordo com Vanessa Taques Josefi, o 
estágio será obrigatório, e, acontece nos dois 
últimos semestres. “Nesse momento próximo 
à graduação, o acadêmico pode oportunizar 
o estágio para o mercado de trabalho”, res-
salta. Muitos profissionais conseguem co-
locação no mercado de vendas e desenvolvi-
mento, mas, a prestação de serviço também 
tem espaço, “O engenheiro agrônomo pode 
trabalhar diretamente na assistência técni-
ca”, conclui. 

MEDICINA VETERINÁRIA
Outra novidade da Univel em 2018 é a 

abertura do curso de Medicina Veterinária.  
De acordo com o coordenador do curso, pro-
fessor Paulo Figueira, a iniciativa segue uma 

ENSINO SUPERIOR

Curso de agronomia e medicina 
veterinária já fazem parte do 
leque de opções de cursos 
superiores da Univel - Centro 
Universitário de Cascavel

A tradicional instituição de ensino cascavelense já está ofertando vagas para os cursos de 
sgronomia e medicina veterinária

tendência de expansão do mercado pet e das 
áreas de produção animal da região. “Nossa 
região tem uma grande tradição na área agrí-
cola e o médico veterinário é uma peça fun-
damental nessa área. A expansão constante 
precisa ser feita com qualidade e seguindo 
os preceitos legais de higiene e inspeção 
dos produtos de origem animal. Devido aos 

acontecimentos deste ano, em especial rela-
cionado a produção de produtos cárneos e a 
grande visibilidade que nossa região possui 
nesta área, faz-se necessário a formação de 
profissionais capacitados que possam vir a 
suprir nossas necessidades para que possa-
mos manter a expansão agrícola sustenta-
da”, afirmou. 

Por ser um curso novo, Paulo disse que 
serão utilizadas as tecnologias mais novas 
para elaboração dos laboratórios, seguindo 
os preceitos de qualidade de ensino e bem-
-estar animal, realizando a união harmonio-
sa destes dois pilares. 

O curso será voltado ao programa de 
Saúde Única, que hoje é preconizado como 
foco da medicina veterinária pelo Conselho 
Federal de Medicina Veterinária, formando 
um profissional completo. “A Saúde Única 
é composta por um tripé de competências, 
constituído da saúde animal, da saúde am-
biental e da saúde humana. A união destes 
três pontos formam um conceito internacio-
nal que hoje norteia a formação dos médicos 
veterinários nas principais universidades do 
planeta”, explicou o coordenador, que tem 
mais de dez anos de experiência como pro-
fessor. 

Vanessa Taques Josefi, coordenadora do novo 
curso de Agronomia da Univel

APARTAMENTOS
• Suite + 2 Quartos
• Duplex (2 suítes)
• Suíte + 1 quarto
• 2 Quartos

SALAS COMERCIAIS
No térreo e 1º andar
(todas com vaga
de garagem)

www.dgiconstrutora.com.br

Rua Presidente JK, 1203  - Sala 04 – Cascavel/PR

INFORMAÇÕES E VENDAS:

Fone (45) 3039-5001
contato@dgiconstrutora.com.br
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Como lidar com o 
stress da desmama
A desmama do gado é um 
momento muito importante, 
onde os animais precisam de 
cuidados especiais para suportar 
o estresse causado

Dificuldades para lidar com os bezerros 
durante a desmama são comuns entre os pe-
cuaristas. Mais sensíveis durante o período, 
os animais precisam de cuidados especiais 
para não sentirem tanto o impacto da mudan-
ça. A desmama é um momento de estresse 
para os animais, por melhor que seja o mane-
jo, as mudanças realizadas causam estresse. 
A Sindirural buscou especialistas para enten-
der o que pode ser feito para tentar minimizar 
o problema, com algumas estratégias bem 
simples. 

A partir de 8 a 10 meses de vida, o be-
zerro não depende mais, nutricionalmente, 
do leite que a vaca fornece. No entanto, ele 
está acostumado com esse leite que ingere 
a qualquer momento. Assim, por mais que o 
bezerro não necessite dele, ele compõe sua 
dieta. “Ao ser desmamado, o bezerro precisa 
se adaptar a sua nova dieta, alimentando-se 
da pastagem e eventual suplementação que 
possa ser fornecida. A perda de peso, nesse 
momento, acontece naturalmente, pois é um 
período de adaptação nutricional”, explica a 
doutora Alessandra Corallo Nicacio, pesquisa-
dora em Reprodução Animal da Embrapa Gado 
de Corte, de Campo Grande (MS).  

Além disso, existe a questão social, pois 
o bezerro está acostumado a conviver com 
sua mãe, com outras vacas e bezerros e está 
ambientado em determinado piquete ou pasto. 
“É importante pensarmos que o bezerro vive 
em uma situação de rebanho, no qual existe 
um convívio social diário, desde seu nasci-
mento, com interações constantes tanto com 
a mãe, quanto com os outros animais do lote. 
Ao retirar as vacas do seu convívio, é natural 
que os bezerros sintam falta disso”, informa. 
Para minimizar o estresse dessa mudança, 
Alessandra recomenda que sejam mantidas 
algumas vacas no lote dos bezerros recém-
-desmamados, as chamadas “vacas madri-
nhas”. A presença delas serve para diminuir 

BOVINOCULTURA DE CORTE

a sensação de mudança que os bezerros pas-
sam. 

Outro ponto relevante é o pasto. Os be-
zerros estão acostumados com determina-
do pasto, onde provavelmente estão desde o 
nascimento, ou por boa parte de sua vida. A 
mudança de pasto pode ser um causador de 
estresse também. “Para evitar mais um es-
tresse no momento da desmama, uma opção é, 
após o manejo, levar os bezerros para o pasto 
de origem. As vacas devem ser levadas para 
outro pasto, distante do pasto onde estão os 
bezerros. Essa distância também é importan-
te, pois se bezerro e mãe estiverem próximos, 
eles vão tentar se encontrar e podem estragar 
cercas, com risco de acidentes”.

MANEJO E BEM-ESTAR
A pesquisadora da Embrapa Gado de Cor-

te também fez algumas considerações sobre 
o manejo em si, ou seja, como são realizadas 
as atividades na mangueira. Em geral, vacas 
e bezerros são levados para a mangueira e são 
apartados. A condução dos animais até o man-
gueiro deve ser feita da forma mais tranquila 
possível, sem forçar grandes correrias, sem 
excesso de gritos, sem atropelos. “Na man-
gueira, o manejo deve ser tranquilo também, 
evitando-se gritos, uso de choque, truculên-
cia excessiva e maus tratos em geral. Após o 
aparte, em geral, os bezerros são marcados e 
podem receber algum medicamento, descor-
na, ou outro manejo, o que também deve ser 
feito de maneira racional, evitando-se maus 
tratos”, orienta. Terminado o manejo, as va-
cas são conduzidas ao pasto e os bezerros 

podem permanecer, por alguns dias, próximo 
ao mangueiro para facilitar a observação dos 
mesmos. Porém, caso o criador opte por levar 
logo para o pasto, recomenda-se que esses 
animais sejam observados com maior atenção 
nos dias seguintes. “Com essas estratégias 
é possível diminuir o estresse e tentar fazer 
com os bezerros não percam muito peso após 
desmama”, garante Alessandra. 

CREEP-FEEDING
O creep-feeding é uma técnica que tem 

sido adotada com muito sucesso na região. 
Ela basicamente é a suplementação dos be-
zerros e tão somente os bezerros, sem reti-
rá-los da presença das mães. O pecuarista e 
médico veterinário Mario do Carmo recomen-
da essa técnica, aliada ao desmame precoce. 
“A pecuária moderna de hoje tem adotado o 
sistema de desmama precoce, com seis me-
ses. A partir daí, colocamos os bezerros no 
creep-feeding por 60 dias. Depois vai para a 
terminação, com pasto e ração e sem confi-
namento. Pulamos a parte de recria”, afirma. 

Além disso, Mario declara que para o sis-
tema funcionar, a ração utilizada precisa ser 
de qualidade. “O produtor que quer resultado 
precisa investir em uma ração boa, feita ex-
clusivamente pensando no processo de termi-
nação desde o nascimento do bezerro”. 

Um dos criadores que dificuldade 
com o gado na época da desmama é o 
Odilon Paschoal. Com uma propriedade 
Santa Lúcia, ele cria Nelore e Brahman. 
“Os animais mudam de rotina, de ali-
mentação e sentem falta da mãe. É um 
período complicado”, observa. 

Já o pecuarista Erwin Soliva cria 
mestiços angus, brangus e nelores em 
Nova Laranjeiras e em Cascavel. No 
período da desmama, ele suplementa os 
bezerros com proteinados até que eles 
cheguem ao ponto ideal para iniciar a 
dieta com aveia. “Também fazemos cre-
ep-feeding, mas não pulamos a recria. 
Nosso sistema pode ser considerado um 
semi-confinamento”, informou. 

Criadores

Muitos animais são afetados pelo stress na 
época da desmama

Associados aprovam 
orçamento de 2018
Assembleia realizada no último 
mês de dezembro serviu para 
que os associados aprovarem o 
orçamento para o ano de 2018 e 
informar sobre diversos assuntos

O Sindicato Rural de Cascavel realizou na 
noite do dia 18 de dezembro, no auditório da 
entidade, a última assembleia geral ordinária 
de 2017. Na ocasião os associados aprovaram 
o orçamento da entidade para 2018, informa-
ram-se sobre a reforma trabalhista entre ou-
tros assuntos. 

A primeira parte da reunião contou com 
uma apresentação da advogada do sindicato, 
Doralice Fagundes Marchioro, sobre a refor-
ma da legislação trabalhista. As mudanças 
já deram resultado e o ritmo de ações tra-
balhistas caiu 90%. Para ela, a mudança 
mais importante é o poder das convenções 
coletivas. “Agora elas tem poder de lei. Por 
isso é importante termos um sindicato forte, 
atuante, que irá definir bem todos esses ter-
mos e proteger o empregador”, disse Dora, 
aludindo ao fim da obrigatoriedade do pa-
gamento da contribuição sindical, montante 
que mantém o sindicato, as Federações de 
Agricultura e a CNA. 

Outras mudanças da nova lei foram re-
passadas, como a flexibilização da jornada 
de trabalho, jornada parcial, parcelamento de 
férias, banco de horas entre outras modifica-

ASSEMBLÉIA

A diretoria do Sindicato Rural de Cascavel se fez presente à reunião, que discutiu planejamento da 
entidade e abordou também outros assuntos, como CAR, reforma da Previdência e lei Kandir

ções. Depois, os associados tiraram dúvidas e 
esmiuçaram os assuntos com situações reais, 
do dia a dia da fazenda.

“Em 2018, vamos promover reuniões e 
discussão de casos por setor. Vamos marcar 
encontros com os suinocultores, avicultores, 
produtores de grãos entre outros. Cada um 
tem uma particularidade e a ideia é discutir 
caso a caso, encontrando soluções em conjun-
to”, adiantou o presidente do sindicato, Paulo 
Roberto Orso. 

Em seguida, o tesoureiro da diretoria, Ge-
nor Frare, apresentou o orçamento de 2018 do 
sindicato. Na planilha, foram detalhados todos 
os investimentos, gastos, receitas e fluxo fi-
nanceiro da entidade para 2018. O presidente 
do Conselho Fiscal, Isaías Orsatto, informou a 
aprovação do Conselho e na sequência, após 
tirar algumas dúvidas, os associados aprova-
ram.  Por fim, outros temas foram abordados 
pelos presentes, como CAR, reforma da previ-
dência, lei Khandir entre outros.  

Isaías Orsatto, presidente do Conselho Fiscal, informou a aprovação do orçamento para este ano

“Em 2018 vamos 
promover reuniões e 
discussão de casos 
por setor. Vamos 

marcar encontros com 
suinocultores, avicultores, 
produtores de grãos, entre 

outros”PAULO ROBERTO ORSO
Presidente Sindicato Rural de Cascavel
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18/01/1969 - NERO PAGANINI

19/01/1942 - VALDIR JOAO FRARI

19/01/1969 - MARCIO MAKOTO MATSUSHITA

22/01/1957 - FRANCISCA V. DOS SANTOS

22/01/1975 - NADIA WILD

24/01/1980 - THIAGO STOCK PASCHOAL

24/01/1963 - EDUARDO CESAR GUAGLIARDI

25/01/1947 - IRINEU ULSENHEIMER

25/01/1946 - GELSO PAULO RANGHETTI

27/01/1964 - DIRCIO DAMBROS

28/01/1931 - JOSE SNAK

28/01/1961 - GENESIO MAGNONI BORTOLI

28/01/1937 - ITALIA WEZCHOCKY

29/01/1945 - NINO PASTORE

30/01/1975 - GERMANO JOSE SAROLLI

31/01/1963 - LUIZ ANTONIO CARNIEL

31/01/1961 - SAID EL HAMOUI

31/01/1978 - FABIO SHINDY SPOHR

01/02/93 - IZABEL CRISTINA WUTZKE

01/02/1939 - NILO LAERSE DE REZENDE

01/02/1958 - EUCLECIO LUIZ ELGER

01/02/1963 - ARTEMIO LUIZ LONGO

02/02/1965 - LEANDRO MELO MILANESE

02/02/1966 - JANEMAR SALVATTI

02/02/1955 - DIRCEU ANTONIO BILIBIO

03/02/1943 - BRAZ BENOZZO

03/02/1935 - DEVANYR BRAZ DE CARVALHO

04/02/1931 - LUIZ CARLOS DE LIMA

04/02/1949 - LIRIO VETTORELLO

04/02/1953 - LEOMAR INACIO SPOHR

04/02/1955 - ALCEO DONATTI

05/02/1956 - VALMIR DOMINGOS TONATTO

05/02/1957 - THELMO LOPES MARQUES

05/02/1951 - JOSE ALBERTO DIETRICH FILHO

06/02/1962 - IRENE DALGALO

06/02/1982 - ANDREA REIS

07/02/1986 - CARLOS EDUARDO ZAMBÃO

07/02/1955 - MARIA ELENA M. TONATTO

07/02/1978 - CRISTIANO LUIZ CUCOLOTTO

Parabéns!
01/01/1922 -  ANTONIO STOCKER MIRANDA

02/01/1954 - NELSON CASAGRANDE

03/01/1942 - NELSO ZANATA

03/01/1953 - NIVALDO GARCIA SEGURA

04/01/1943 - EMILIO BERNAL SANCHES

04/01/1954 - JOSE ROBERTO BIAGI

04/01/1948 - MARIA DA CONCEIÇÃO N. SILVA

04/01/1943 - MARIA MADALENA M. LUPATINI

05/01/1952 - CLERIO DALAGNOL

05/01/1966 - ARLINDO ALFREDO UEBEL

05/01/1966 - JOSIANE BAGGIO ORSO TALINI

06/01/1960 - ZENI CASAGRANDE

07/01/1938 - REINALDO CARANHATO

07/01/1978 - ADINEI ANELIO ROTTA

09/01/1958 - JOAO ALVARO TOSO

09/01/1979 - VALDIR TOMAZZINI

09/01/1941 - ISABEL DAS NEVES SOUZA

09/01/1952 - NESTOR LUIZ FILHO

09/01/1986 - TIAGO SOSSELLA

10/01/1988 - RAFAEL KLAUCK BORBA

11/01/1954 - VALTER ARROTÉIA

12/01/1942 - HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI

12/01/1975 - JOSE SMARCZEWISKI FILHO

12/01/ - ANGELINA LIBERALI

12/01/1978 - ANTONIO CONSTANTINO JR

13/01/1963 - MARIO LUIZ CALLESCURA

13/01/1929 - ALBINO OLDONI

14/01/1968 - CELSO NUNES

14/01/1984 - VERONICA MARIA GOMES

15/01/1953 - JEOMAR TRIVILIN

15/01/1967 - AURESTINO R. DOS SANTOS

16/01/1956 - WILSON CARLOS FRACARO

16/01/1959 - MARIO SCHOUPINSKI

17/01/1949 - TOMAS NAGAI

17/01/1934 - CAMILO FRANCEZ

17/01/1959 - HEINZ ZIMMERMANN

18/01/1959 - DOMINGOS MARMENTINI

18/01/1966 - MARIA T. FIGER FILIPPINI

18/01/1942 - DIACOMO CAMALIEL MENEGHEL

FEVEREIRO

JANEIRO 07/02/1937 - SEVERINO LUIZ DANIEL

08/02/1965 - DANIEL ZIMMERMANN

09/02/1954 - DILETO SANTIN SOBRINHO

09/02/1943 - ANTONIO NOBORU OZAWA

09/02/1969 - ROSANI ROTTA MORETTI

10/02/1957 - SERGIO MARRAFON

10/02/1957 - OSMAR LUIZ MICHELON

11/02/1976 - GIOVANI CAVALI BONOTTO

12/02/1975 - INES FLORENCIO DE BORBA

12/02/1980 - MARCOS WENGGEN

13/02/1958 - JANETT GENTILA BILIBIO

13/02/1931 - VORLANDO LAZARINI

13/02/1961 - JOAO FRANCISCO MENEGATTI

13/02/1968 - ALVARO JOSE BACCIN

13/02/1995 - DIOGO PAGANINI

14/02/1943 - ROMEU GERHARDT

14/02/1969 - RESILI TEREZINHA HOFFMANN

14/02/1956 - DARCI DALLA CORTE

14/02/1942 - ANELIO VALENTIM ROTTA

14/02/1978 - PAULO CESAR PIZZINATTO

16/02/1958 - ANTONIO LORENZETTI

17/02/1955 - MARIO BENEDITO DO CARMO

18/02/1935 - ANA BELESKI UCHICOSKI

18/02/1938 - BERNARDO MILANO

19/02/1944 - JOSE KUIAVA

19/02/1958 - DECIO FORNARI

20/02/1963 - RICARDO DE PAULI

20/02/1926 - THEREZA C. PIZZATTO

20/02/1963 - GEORGE ARRIADA LIMA

20/02/1991 - RICARDO CELIO PIOVESAN

21/02/1985 - MARCOS FRARE

22/02/1949 - VALDOMIRO LORENZETTI

22/02/1977 - CLEINA ROBERTA BIAGI

22/02/1956 - VALDIRLEY POLIDORIO

24/02/1956 - EXPEDITO CLELIO MASSOCHIN

24/02/1964 - JOACIR LUIS FELIX

24/02/1960 - ARNALDO AFONSO BELLUCCI

25/02/1954 - SYDNEY ANTONIO KAVALCO

26/02/1953 - CELSO VALENTIM M. FORNARI

27/02/1953 - JOSE RENI GONGORA
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H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
Rua Carlos de Carvalho, 3197
Fone 3037 – 5050

UNIMED ODONTO PLANO DENTARIO
Sindicato Rural Patronal – Fone 3225–3437

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA
Rua recife, 1132 Centro, Cascavel - Pr
Telefone 3096-3241

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

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 AGRÍCOLAS
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 – Bairro Alto Alegre
Fone/Fax (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
Telefone 99146-2976

SERVIÇOS

FOTOCLIQUE FILMAGENS E
FOTOGRAFIAS - 3% de desconto
Trav. Cristo Rei, 91 - Fone (45) 3035-6417

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

oferecem vantagens especiais em produtos 
e serviços para os associados do Sindicato 

Rural de Cascavel.

SAÚDE

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO
25% de desconto à vista e 15% de desconto com che-
que 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 50% 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

SIND CONVÊNIOS MÉDICOS
Medicina e Segurança do Trabalho
Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421
Fone (45) 3037-7840

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTE SAÚDE
R. Rio de Janeiro, 983 - Fone (45) 3035-6006

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
Tele Entregas: (45) 3224-2225

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

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

TERAPEUTA HOLÍSTICO – ARLINDO UEBEL
R. Paraná, 3035 - S. 73 – Fone 9147 -1280

KARIN SACK OREJUELA
PSIQUIATRA
R. Minas Gerais, 2334 - S 7 - Fone 3038 – 7971

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

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

LAPIS DIGITAL DESIGN & INTERNET
20% de desconto - Fone (45) 3037-7829

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.

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO
20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 2729 - Par-
que São Paulo - Cascavel/PR. 

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Obras rurais, aviários, chiqueiros, galpões
Marechal Cândido Rondon/PR
Fone (45) 3254-6516

INFORMÁTICA

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

RESTAURANTE

RESTAURANTE KILOGRAMA - 10% de desconto - 
Av. Brasil, 6792 - Fone 9975-6172

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS - 10% de desconto
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

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

LIVRARIA

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

UNICESUMAR - 20% de desconto
Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

AMAZING INGLÊS - 30% de desc. na matrícula e 
10% desc. em mensalidades
Av. FAG, 190 - S. Inácio - Cascavel/PR
Fone (45) 3096-8686 (45) 3038-4466

Rua Jorge Lacerda, 335 - Centro - Cascavel/PR

www.ambientsmoveis.com.br

ambients.moveis vendas@ambientsmoveis.com.br

VERÃO MOVELMAR 2018
Descontos imperdíveis sob medida para você!

Venha conhecer na Ambient’s Móveis a nova 
coleção Movelmar 2018. São móveis de 

qualidade para ambientes que oferecem 
aconchego, refletem sua personalidade e 

estão aliados aos seus objetivos de vida.
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Não tiramos os 
olhos do que nos  
é mais precioso:
o seu jeito de 
ver o mundo,  
o seu olhar.

Para o Hospital de Olhos de Cascavel 

cuidar dos seus olhos é uma verdadeira 

motivação. É a honra de ter em mãos 

uma enorme responsabilidade, que você 

certamente só entregaria a quem realmente 

confia. É a certeza de que estamos no 

caminho certo e de que, nessa trajetória,

o mundo fica mais bonito, porque estamos 

juntos olhando para ele.

Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR


