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E
xiste um setor em que o Brasil é,
 incontestavelmente, referência em

tecnologia e produção: a agropecuária.
Uma prova são os elevados índices de
produtividade e o considerável volume
de grãos, carnes, laranja e cana-de-açú-
car. O nosso produtor rural supre – com
cereais, óleos, fibras, açúcar, sucos, pro-
teína animal e etanol – necessidades
internas e boa parte da demanda inter-
nacional.

Mas, se somos o celeiro do mundo,
essa condição se deve primordialmen-
te à soja. Foi ela, conforme pode ser
observado em reportagem publicada
nesta edição, a responsável por forte
influência na economia, demografia,
cultura e qualidade de vida de grande
contingente populacional. A atividade
promoveu e continua provocando im-
portantes transformações.

A melhor tecnologia do mundo para
a produção da oleaginosa é utilizada
pelos agricultores brasileiros. E com os
resultados mais destacados. No País, as
lavouras de soja exibem as melhores
produtividades do planeta. Superam in-
clusive as registradas nos Estados Uni-
dos. E é um desempenho alcançado em
regiões onde até pouco tempo se dizia

impróprias para a cultura, como o Ma-
ranhão e o Piauí.

A sojicultura garante óleo vegetal
para a nossa população (o mais bara-
tos nos supermercados). O farelo des-
se grão é componente fundamental em
rações para a alimentação de bovinos,
suínos e aves. Mas, ao mesmo tempo
em que leva desenvolvimento ao inte-
rior e garante estratégico lastro de di-
visas para o País, a soja é seguidamen-
te objeto de ameaças.

Pregadores da pobreza no campo,
desemprego, fome nas cidades e fragi-
lização da nossa economia culpam a
soja por problemas ambientais. Atribu-
em a ela o desmatamento da Amazô-
nia, onde não se planta um pé da cul-
tura. É inclusive alvo dos articuladores
contra mudanças no Código Florestal.
Querem impedir que a oleaginosa seja
semeada em boa parte da maioria das
pequenas e médias propriedades da
região Sul.

O produtor rural brasileiro enfrenta
toda sorte de obstáculo. Incluindo o cha-
mado Custo-Brasil: estradas precárias,
portos ineficientes, óleo diesel caro e im-
postos altos. Mas, apesar de tudo, tor-
nou-se um vencedor no cultivo da soja.

O papel da soja na moderna agricultura brasileira
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A que o senhor atribui sua nomea-
ção para a Secretaria de Estado da
Agricultura?

Ortigara – Sou economista e técni-
co agrícola. Tenho 33 anos dedicados
à Secretaria de Estado da Agricultura,
com passagens pelo Departamento de
Economia Rural e direção geral. Sou fi-
lho de agricultor e modesto produtor
rural. Fui secretário de Agricultura de
Curitiba durante 6 anos. Sinto-me capa-
citado e com disposição para enfrentar
os grandes desafios que a agricultura
paranaense tem, correspondendo à con-
fiança do governador Beto Richa.

Seu nome foi referendado por di-
versas entidades...

Ortigara – Tive a honra de coorde-
nar o plano de governo para a agricul-
tura e meio ambiente. Depois das elei-
ções, houve articulação por parte das
entidades ligadas à agropecuária. Re-
presentantes de federações, sindicatos
e cooperativas foram diretamente ao
governador referendar o meu nome.
Isso é importante, porque trata-se de
processo que não se faz sozinho. É um
trabalho de equipe e essencialmente
parceria com entidades.

Qual deverá ser a principal mar-
ca da sua passagem pela pasta?

Ortigara – O trabalho e a constru-
ção de parcerias com a Faep e seus sin-
dicatos rurais, Fetraf-Sul e seus sindi-
catos, Fetaep e seus sindicatos, Ocepar
e cooperativas, Sistema S (Senar, Se-
brae, Sescoop), Banco do Brasil, Caixa

OS PLANOS PARA
A AGROPECUÁRIA

Intervir diretamente para superar
os gargalos nas cadeias produtivas
em cada região; construir parcerias
para ampliar a competitividade da
agricultura e da agroindústria
paranaenses; retomar as práticas
mecânicas de conservação de solo;
dar novo vigor a empresas e
institutos e reposicionar serviços de
prevenção, controle e erradicação
de pragas e doenças e promoção
da saúde animal e vegetal.
Estas são algumas das metas
traçadas pelo secretário de Estado
de Agricultura e Abastecimento,
Norberto Anacleto Ortigara.
Em entrevista à SindiRural, ele fala
da atenção que a região Oeste,
com forte base agropecuária,
terá do governo Beto Richa:
“Já foi criado o programa Paraná
Competitivo e vai ser instituída
agência de desenvolvimento para
incentivar a agroindustrialização”.
Segundo Ortigara, o governo não
vai demonizar transgênicos,
acrescentando que órgãos do
Estado realizam pesquisas nessa
área. Ele anuncia ainda a intenção
de que todos os fabricantes de
tratores participem do programa
Trator Solidário.

Econômica e entidades que represen-
tam as agroindústrias. Vamos somar
esforços para superar dificuldades e
ampliar a competitividade de nossa agri-
cultura e agroindústria. Espero realizar
esse objetivo, obviamente, com inúme-
ras ações e programas de grande alcan-
ce e relevância no meio rural.

Para melhorar a competitividade
das cadeias produtivas, que ações
são pensadas?

Ortigara – É preciso ver as defici-
ências e principais gargalos das cadei-
as produtivas em cada região e intervir
diretamente com ações técnicas, finan-
ciamento e apoio do governo. O plano
é promover iniciativas que façam com
que o produtor participe mais do preço
final dos produtos, no varejo.

E a melhoria da qualidade de vida
no campo?

Ortigara – Teremos programas vol-
tados à construção, reforma e amplia-
ção de moradias no meio rural. Na área
de saneamento, preparamos ações para
tratamento de dejetos de animais e su-
primento de água de qualidade para
uso doméstico, criação de animais e
produção de leite. Tudo com a preocu-
pação de melhorar a condição de vida
do agricultor e de sua família.

Quanto à preservação ambiental,
qual será o foco?

Ortigara – Recuperação e preserva-
ção da fertilidade do solo. Nos últimos
15 anos houve avanço considerável

“É preciso ver as deficiências e gargalos das
cadeias produtivas em cada região e intervir com
ações técnicas, financiamento e apoio do governo”



no plantio direto, mas não é o suficien-
te. É preciso intervir com força para re-
tomar práticas mecânicas de conserva-
ção de solo, com terraceamento e reade-
quação de estradas. A meta é viabilizar
recursos para pelo menos 400 microba-
cias por ano, além de incentivar o plan-
tio de florestas, recomposição de áreas
de preservação permanente e proteção.

E na área de abastecimento?
Ortigara – No curto prazo, investir

nas centrais de abastecimento da Cea-
sa, que está com um
modelo que vai para
40 anos em 2012. É
um modelo envelhe-
cido fisicamente e
como conceito. O
programa prevê am-
pliação de algumas
unidades, fortaleci-
mento de outras e le-
var a Ceasa para o Sudoeste, para a
região de Ponta Grossa e para Cornélio
Procópio.

Como vai funcionar a Agência de
Defesa Agropecuária?

Ortigara – A concepção do projeto
está na fase final. Em abril, projetos de
lei estarão nas mãos do governador,
para serem enviados à Assembléia Le-
gislativa. A agência vai reposicionar ser-
viços de prevenção, controle e erradica-
ção de pragas e doenças e de promoção
da saúde animal e vegetal. Vale dizer:
promoção da sanidade, para que produ-
tos paranaenses, de qualquer cadeia,
acessem mercados de todo o mundo.

As parcerias público-privadas,
que contribuição darão para desen-
volvimento do agronegócio?

Ortigara - O governo não tem di-
nheiro pra tudo. Onde couber podemos
ter a presença do capital privado. Um
exemplo é a Ceasa. A construção da es-
trutura física de unidades de abasteci-
mento, adaptada a uma boa logística,
poderá ser objetivo de investimento pri-
vado, que ficaria responsável por ope-
rações ao longo da vigência de contra-
to de concessão. É somar esforços, com-
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partilhar ações sem que implique ne-
cessariamente transferência de recur-
sos públicos.

Quais são os planos para as em-
presas e institutos?

Ortigara – Todos os órgãos estão
com insuficiência de recursos humanos
ou quadro de pessoal rumando para
aposentadoria. Por isso, já investimos
na reposição e ampliação do quadro do
Defis e encaminhamos contratação de
novos profissionais para a Emater. Tam-

bém no Iapar,
há necessida-
de de pesqui-
sadores. Em-
presas públi-
cas ou de
e c o n o m i a
mista estão
em pior situ-
ação. A Clas-

par, que vive condição de penúria, e a
Codapar passam por avaliação e podem
inclusive ser fundidas.

Trator Solidário e Leite das Cri-
anças terão que tratamento?

Ortigara – É compromisso de go-
verno, serão mantidos, aperfeiçoados
e ampliados. Na transição de governo,
o orçamento do programa Leite das Cri-
anças foi complementado com mais R$
14 milhões. Vamos retomar com o Lei-
te Paraná, para fornecer produto pas-
teurizado às escolas. Em relação ao Tra-
tor Solidário, foi lançado edital de cre-
denciamento. Queremos que todos os
nove fabricantes nacionais de tratores
participem. A intenção é dar ao agri-
cultor o poder de escolha da marca e
modelo. E, num prazo mais longo, pre-
tendemos introduzir outros modelos
adaptados para horticultura, fruticul-
tura e cafeicultura.

E quanto à agricultura familiar?
Ortigara – Como parte mais despro-

tegida, merece e terá a melhor atenção
por parte do governo. Assistência téc-
nica será prioritariamente dirigida a
ela, assim como esforços na forma de
crédito fundiário, assistência técnica,

recursos do Pronaf em parceria com
Banco do Brasil e Caixa, Fundo de Aval
e ações de capacitação. Não descrimina-
mos ninguém, mas o grande produtor
tem mais condições de resolver sua vida
diretamente no mercado. O governo não
atrapalhando já ajuda bastante.

Qual será o comportamento do
Estado em relação a transgênicos?

Ortigara – Eles não serão demoni-
zados pelo atual governo. Não é o Es-
tado quem decide isso. Temos leis no
Brasil e uma comissão técnica nacional
de biossegurança que aprova ou não o
cultivo desses organismos. O governo do
Paraná tem inclusive diversas linhas de
pesquisa nessa área, com cana-de-açúcar,
citros, café e outros produtos.

O Centro de Inteligência do Leite
no Paraná, proposto pela Embrapa,
pode vir para o Oeste?

Ortigara – A Embrapa nos oferece
a oportunidade de parceria. Não for-
matamos ainda plenamente a forma de
operar. Estamos discutindo e certamen-
te o Oeste será beneficiário dessa ação.
Se fisicamente vai ou não para essa re-
gião, ainda não sabemos. Mas quere-
mos estabelecer essa parceria com a
Embrapa.

Que estímulos a região Oeste
pode esperar para a atividade agro-
pecuária e a agroindustrialização?

Ortigara – Existe iniciativa do go-
verno para oferecer o ramal ferroviá-
rio Cascavel-Guaíra, visando acesso à
hidrovia Tietê-Paraná. A questão das
estradas rurais do Oeste será tratada
com carinho. Queremos fortalecer o
processo de industrialização da produ-
ção, de qualquer porte. O Estado já
criou o programa Paraná Competitivo
e vai instituir também uma agência de
desenvolvimento, para atuar como ins-
tância de manejo de instrumentos cre-
ditícios, fiscais, tributários, de atração
e busca de oportunidades de capitais
que queiram investir aqui ou de chan-
ces para venda da nossa produção. A
região Oeste vai receber com certeza a
atenção que merece.

“A região
Oeste vai
receber
com certeza
a atenção
que merece”
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Cultura é responsável pelo processo de modernização
da agricultura brasileira, iniciado há 4 décadas
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O
 Brasil pratica hoje a agricultura
mais moderna do mundo. Essa

condição foi conquistada através de
processo deflagrado na década de
1970, com a contribuição determinan-
te de um produto: a soja, responsável
por uma verdadeira revolução socioe-
conômica e tecnológica no campo.

Essa cultura promoveu a tecnifica-
ção na atividade rural e a ampliação
dos sistemas de transportes e estrutura
de armazenagem, fortaleceu centros ur-
banos no interior dos estados do Sul e
abriu novas fronteiras agrícolas: primei-
ro no Centro-Oeste, depois no Oeste da
Bahia e, agora, leva desenvolvimento
ao Maranhão, Piauí e Tocantins.

Foi essa oleaginosa que recolocou
o País como protagonista no mercado
internacional de alimentos, a exemplo
do que ocorreu no passado com a cana-
de-açúcar e o café. Fez retomar o fluxo
de dólares, permitindo ao Brasil contar
com divisas para importar equipamen-
tos para vários segmentos industriais.

Para este ano, a estimativa é de que
o complexo soja (grão, óleo e farelo)
proporcione uma receita cambial de
US$ 21,8 bilhões. Em 2010, foram US$
17,2 bilhões. Se fosse excluído esse pro-
duto da pauta de exportações, o supe-
rávit comercial externo brasileiro do
ano passado despencaria de US$ 20,3
bilhões para apenas US$ 3,1 bilhões.

“A soja é o principal motor do de-
senvolvimento no campo”, avalia o em-
presário e produtor rural cascavelense
Angelo Custódio Romero Eugênio. Se-
gundo ele, essa cultura precisa ser re-
verenciada pela sua importância eco-
nômica e social. “Até em municípios do
Nordeste, onde ela está ingressando

A LOCOMOTIVA
DO CAMPO

agora, começa a promover um salto no
IDH (Índice de Desenvolvimento Hu-
mano)”, testemunha.

Angelo começou na agricultura em
1975, estimulado pelos resultados da
sojicultura. E foi essa atividade que o
levou a investir também em Primavera
do Leste, no Mato Grosso, em 1982, e,
desde 1992, também em Balsas, no Ma-
ranhão. Todos os seus negócios também
são ligados à agropecuária.

“É com o dinheiro ganho com a soja
que o produtor rural tradicionalmente
vem modernizando o seu parque de
máquinas”, afirma o produtor, frisan-
do que essa oleaginosa é que deu su-
porte para desenvolvimento e incre-
mento de outras culturas. “A soja é o
ator principal; milho e trigo são im-
portantes, mas figuram como coadju-
vantes”, compara, ressaltando ainda
a contribuição para o complexo car-
ne, através da disponibilização de fa-
relo para ração.

�S O J I C U L T U R A

40 ANOS DE ESTABILIDADE
Angelo Custódio Romero Eugênio
lembra que o produtor rural planeja
seus negócios a partir dos preços da
soja. “É uma cultura estável há 40
anos: sempre existe comprador, para
qualquer volume disponível, mesmo
em períodos ruins”, afirma. “Quando
a rentabilidade não é satisfatória, há
uma retração momentânea nos
investimentos, mesmo assim são
feitos novos planos na expectativa de
ganhos condizentes nos anos
seguintes”, comenta.
O que o produtor lamenta são as
perdas por problemas de
escoamento. “Enfrentamos o custo
Brasil e o custo Paraná”, de acordo
com ele. “Mais de R$ 2,00 por saca de
soja deixam de entrar no bolso dos
agricultores paranaenses em função
do pedágio e da ineficiência do Porto
de Paranaguá, resultado de
desmando dos últimos governos”,
calcula Ângelo, que é diretor do
Sindicato Rural Patronal de Cascavel.

ÂNGELO: a soja é o ator principal
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O
 território brasileiro possui 850 mi-
 lhões de hectares. Desse total,

5,74% milhões são cultivados com grãos.
Ou seja, arroz, algodão, feijão, soja, mi-
lho, trigo, triticale, canola, aveia, centeio,
cevada, amendoim, sorgo, girassol e ma-
mona ocupam 48,8 milhões de hectares.
A metade dessa área é destinada à soja.
Na safra 2010/2011, ela foi semeada
em 24,1 milhões de hectares, com a
expectativa de colheita de 70,3 milhões
de toneladas, segundo a Conab.

A cultura deverá garantir aos pro-
dutores rurais, um faturamento bruto
próximo de R$ 50 bilhões. O cálculo

ORIGEM NA CHINA
� A soja teve origem na Ásia, ao
longo do Rio Amarelo. Sua evolução
começou com o cruzamento natural
de duas espécies de soja selvagem.

� No Ocidente, o cultivo ganhou
destaque na segunda década do
século 20, quando os EUA iniciaram
sua exploração comercial (primeiro
como forrageira e, posteriormente,
como grão).

� A soja chegou ao Brasil via
Estados Unidos, em 1882. Gustavo
Dutra, professor da Escola de
Agronomia da Bahia, realizou os
primeiros estudos de avaliação de
cultivares.

� Em 1900 e 1901, o Instituto
Agronômico de Campinas (SP) fez a
primeira distribuição de sementes de
soja para produtores paulistas.

� O primeiro registro de cultivo de
soja em escala no Brasil data de
1914, em Santa Rosa (RS). Mas foi
somente em 1941 que ela adquiriu
alguma importância econômica:
área cultivada de 640 ha no Rio
Grande do Sul, produção de 450 ton
e rendimento de 700 kg/ha.

50% da área de
grãos do país
Do Rio Grande do Sul
ao Piauí: oleaginosa é
plantada em 17 estados

considera cotação da saca em torno de
R$ 45,00. Do volume colhido, confor-
me estimativas, 31 milhões de tonela-
das serão exportadas em grão. Devem
seguir para o exterior também 13,9
milhões de toneladas de farelo e mais
1,45 milhão de toneladas de óleo.

A soja tem importância econômica
em 17 estados brasileiros, sendo clas-
sificada como planta de integração na-
cional. Gera 1,5 milhão de empregos
diretos e indiretos, segundo a Abiove
(Associação Brasileira de Indústrias de
óleos Vegetais). O número de produto-
res é superior a 250 mil.

O Mato Grosso lidera a produção
com 19,8 milhões de toneladas, segui-
do pelo Paraná, com 14,1 milhões de
toneladas. O Rio Grande do Sul é o ter-
ceiro do ranking, com 9,2 milhões de
toneladas. Goiás aparece em quarto,
com 7,8 milhões de toneladas.

Um dos estados que está suplantan-
do pela primeira vez a marca de 1 mi-
lhão de toneladas de soja é o Piauí. A
estimativa é de um incremento de 34%,

na produção. Deverá passar de 868 mil
toneladas no ciclo 2009/2010, para
1,16 milhão nesta temporada.

O produtor rural cascavelense An-
toninho Trento é um dos sulistas que
passaram a investir naquele estado do
Nordeste, atraídos pelo desempenho da
soja naquela nova fronteira agrícola

TRENTO: sojicultor também no Piauí
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aberta naquela região. Em 2002, ele
adquiriu uma propriedade em Uruçuí
(Piauí), onde está cultivando 4 mil hec-
tares e soja e 3 mil hectares de milho,
nesta safra de verão.

Trento destaca o bom desempenho
da soja naquele Estado. De acordo com
ele, os índices de produtividade se igua-
lam aos melhores resultados obtidos na
região Oeste do Paraná. E idênticos re-
sultados os produtores rurais vêm al-
cançando com o milho.

Com a modernização da agricultu-
ra viabilizada pela soja no Piauí, o pro-
dutor diz que a infraestrutura e a qua-
lidade de vida naquela região experi-
menta grande mudança. A soja já sai
de sua propriedade e segue, sempre em
rodovia asfaltada, até o Porto de Ita-
qui, no Maranhão. Na propriedade,
possui unidade de armazenagem para
750 mil sacas.

O produtor também fala com entu-
siasmo sobre o que representa a soja
para a agricultura. “É o grão que pro-
voca mais reflexos positivos no campo”,
afirma. Ainda, para evidenciar a impor-
tância da oleaginosa, lembra que “in-
clusive é a principal referência na ne-
gociação de propriedades rurais na
maior parte do País”.

Trento transferiu-se de Irati para La-
ranjeiras do Sul em 1962, onde mon-
tou um moinho de farinha de milho.
Doze anos depois, partiu para a agri-
cultura. Comprou uma propriedade em
Catanduvas, onde teve o primeiro con-
tato com a soja. Destocou a área em
1974 e, no mesmo ano, fez a primeira
safra dessa cultura.

Em Cascavel, onde reside, atuou
durante vários anos também no setor de
supermercados, com lojas em diversos
municípios da região. Hoje, dedica-se ex-
clusivamente à agropecuária, com lavou-
ras onde cultiva principalmente soja, no
Oeste do Paraná e Piauí, e criação de gado
em Mato Grosso do Sul.

�S O J I C U L T U R A

U
m total de 206 mil toneladas. Esse
foi o volume da soja colhido no

Brasil no ano de 1960. Dez anos mais
tarde, a produção já era sete vezes
maior. Chegou a 1,5 milhão de tonela-
das em 1970, a partir do cultivo de 1,1
milhão de hectares.

A soja se consolidou como a princi-
pal cultura do agronegócio brasileiro,
durante a década de 1970. Na safra de
1978/1979, os produtores nacionais
plantaram nada menos que 8,8 milhões
de hectares e colheram 15 milhões de
toneladas.

Na safra de 1992/1993, foi rompi-
da a barreira das 20 milhões de tonela-
das. Uma década depois, a marca de
50 milhões de toneladas era ultrapas-
sada. No ciclo de 2007/2008, chegou-
se a 60 milhões de toneladas.

Em 2009/2010 foi estabelecido
novo recorde com 68,6 milhões de to-
neladas, volume que deverá ser supe-
rado agora na temporada 2010/2011,
quando são previstas 70,3 milhões de
toneladas.

Produzindo
cada vez mais
Desde 1960, a safra
brasileira de soja bate
sucessivos recordes

AVANÇOS NA PRODUTIVIDADE
Os ganhos com a cultura não ocor-

reram somente em função do incremen-
to da área semeada. Eles se multiplica-
ram também através de avanços no ín-
dice de produtividade. A média brasi-
leira, que no final da década de 1960
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“A soja é a
principal referência
na negociação de
propriedades rurais na
maior parte do País”
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CULTURA ALTEROU
PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO
DA REGIÃO OESTE
� O Oeste do Paraná foi uma das
regiões beneficiadas pelos impactos
econômicos e sociais da expansão
da sojicultura, na década de 1970.
O município de Cascavel, que então
vivia o esgotamento do ciclo da
madeira, encontrou nessa nova
atividade a opção para manter o seu
ritmo de desenvolvimento.

�A estrutura urbana de Cascavel
também experimentou os reflexos
daquele momento. A cidade teve
um impulso que contribuiu para
consolidar a sua condição de pólo
regional. Os bairros melhor
estruturados e com residências de
alto padrão – como Country,
Tropical e Neva – formaram-se
exatamente naquele período.

�Nesta safra de verão,
nos municípios do Oeste do Estado,
foram cultivados 958,7 mil hectares
com soja. A produtividade prevista é
de 3.317 quilos por hectare, segundo
levantamento do Departamento de
Economia Rural, da Secretaria de
Estado da Agricultura.

�A expectativa é de que os
produtores rurais da região colham
3,17 milhões de toneladas da
oleaginosa. Esse volume equivale
a 53 milhões de sacas – produção
avaliada em R$ 2,4 bilhões,
considerando um preço médio de
R$ 45,00/saca.

�O Oeste é responsável por 23%
de toda a soja paranaense. Sozinho,
produz mais do que Santa Catarina,
São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí.
A região só perde para quatro
estados (Mato Grosso, Rio Grande
do Sul, Goiás e Mato Grosso do Sul),
além do próprio Paraná.

era de 1.140 quilos por hectare, saltou
para 1.730 quilos no final dos anos de
1970. Hoje, a produtividade brasileira
no plantio de soja é similar à registra-
da nos Estados Unidos. Situa-se em tor-
no de 2,9 mil quilos por hectare, sendo
que a paranaense é ainda maior – de
3,1 mil quilos por hectare.

PERSPECTIVAS DE EXPANSÃO
O Brasil aparece como o país com

as melhores condições para expandir a
produção de soja. Só nos Cerrados há
mais de 50 milhões de hectares de ter-
ras aptas para incorporação no proces-
so produtivo

A área destinada à oleaginosa po-
derá crescer na Argentina no máximo
10 milhões de hectares. Já nos EUA,
China e Índia não há espaço para in-
cremento, a menos que seja reduzido o
plantio de outros produtos agrícolas.

Segundo a FAO, a produção brasi-
leira de soja poderá evoluir em 40% até
2019, alcançando naquele ano mais de
108 milhões de toneladas.

PRODUÇÃO MUNDIAL
CHEGA A 253 MILHÕES
DE TONELADAS

A última estimativa do De-
partamento de Agricultura dos
Estados, para a safra 2010/
2011, é de uma produção de
mundial de soja de 253 milhões
de toneladas. O Brasil partici-
pa com uma cota de 28%, nes-
se volume (70,1 milhões de to-
neladas), figurando em segun-
do lugar do ranking.

Os Estados Unidos lideram
a produção mundial da oleagi-
nosa, com 91 milhões de tone-
ladas. A Argentina aparece em
terceiro lugar, com 50 milhões
de toneladas. A China consti-
tui-se atualmente no principal
mercado consumidor do pro-
duto, com uma demanda anu-
al calculada em 49 milhões de
toneladas.
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A primeira escola nessa
área foi criada em 1761,
mas a prática remonta
ao tempo dos faraós
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SELO NACIONAL PARA A COPERCACHAÇA
A Cooperativa dos Produtores de Cachaça Artesanal do Oeste do Paraná (Co-
percachaça) conquistou o Selo Nacional da Agricultura Familiar. “É um indica-
dor para os pontos de vendas, que tem como sinônimo desenvolvimento sus-
tentável, geração de emprego, renda no campo e preservação do meio ambi-
ente”, comemora o diretor comercial Itamar Menegotto. Além da cachaça arte-
sanal, a cooperativa produz também derivados da cana, como o açúcar mas-
cavo, produtos que são comercializados no Paraná, São Paulo, Mato Grosso,
Brasília, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

PREOCUPAÇÃO COM
O CÓDIGO FLORESTAL
Diretores do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel mantiveram
audiência (foto) com o prefeito
Edgar Bueno, para pedir apoio na
mobilização por mudanças no
Código Florestal. Segundo o
presidente Sindicato, Paulo Orso,
a lei atual afeta especialmente
pequenas propriedades, podendo
comprometer 18% da produção
agrícola do Estado. O prefeito
anunciou a intenção de manter
contatos com deputados, para pedir
apoio na votação do novo Código.

EM FOCO

CORREÇÃO DO SALÁRIO
MÍNIMO REGIONAL
Deverá ser de 6,9% a correção do
salário mínimo regional do Paraná
a ser proposto pelo Estado. Com o
aumento, que depende ainda de
aprovação da AL, o piso ficará
entre R$ 708,74 e R$ 817,78:

FAIXAS SALARIAIS
Grupo I - Trabalhadores
na agricultura ................ R$ 708,74
Grupo II - Trabalhadores em
serviços administrativos,
domésticos e gerais, de reparação
e vendedores ................ R$ 736,00
Grupo III - Trabalhadores na
produção de bens e serviços
industriais ...................... R$ 763,26
Grupo IV - Técnicos de
nível médio .................... R$ 817,78

LIDERANÇA
SINDICAL
Diretores do Sindica-
to Rural Patronal de
Cascavel participa-
ram de palestra pro-
ferida por Dalton Ra-
sêra, da Federação
da Agricultura do Es-
tado do Paraná. Ele
falou sobre questões
fundiárias, atuação
do Sistema Faep e
liderança sindical.
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A
 NAI Commercial Properties, mul-
 tinacional do ramo imobiliário in-

termediou em 2010, cerca de 30 negó-
cios envolvendo grandes áreas de ter-
ras no Brasil – a maioria com mais de
10 mil hectares. Desse total, 16 blocos
foram adquiridos por fundos de inves-
timento sediados em outros países.

A Lei 5.709/1971 estabelece os se-
guintes limites para a venda de terras
a estrangeiros:

Multinacional do ramo
imobiliário fecha
30 negócios no Brasil

Terras para
estrangeiros CHINA VAI INVESTIR

R$ 7 BI EM GOIÁS
A China pode financiar
mais de R$ 7 bilhões para as
ampliações das áreas de
soja no Estado de Goiás,
nos próximos sete anos.
Com planos de importar
diretamente 6 milhões de
toneladas do grão por ano
do estado, quatro empresas
chinesas, estatais e de
capital misto, irão enviar uma
comitiva de técnicos e
especialistas no começo
do próximo mês, para avaliar
o projeto que deverá dobrar
a produção goiana de soja
até 2018.

�50 módulos fiscais (o tamanho de
um módulo varia de acordo com o
município);

�A soma de imóveis rurais por es-
trangeiros não pode ultrapassar a quarta
parte da superfície de um município;

�Uma mesma nacionalidade está li-
mitada a no máximo 10% da área de
um município

www.sindicatorural.com ABRIL/MAIO DE 2011 SINDIRURAL � 13
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Pequenos produtores rurais da comu-

nidade de Linha Rio Barreiro, em

Guaraniaçu, transformaram o cultivo

de hortifrutigranjeiros em uma nova e

regular fonte de renda. O grupo já de-

senvolvia essa atividade, mas para con-

sumo próprio, comercializando o exce-

dente apenas eventualmente.

A ideia surgiu a partir do projeto

Agentes Locais de Inovação, iniciativa

do Sebrae Nacional, executada no Pa-

raná pelo Sebrae/PR e Fundação Arau-

cária. As famílias, atendidas desde o

ano passado no segmento de produção

leiteira, foram estimuladas a diversifi-

car, ampliar e formalizar a produção.

As famílias receberam orientações

sobre manejo, limpeza e embalagem,

para que os produtos pudessem ser co-

mercializados até em supermercados da

cidade. “Em seguida foi criado um selo

de Produto da Agricultura Familiar, em

parceria com a secretaria de Agricultura

de Guaraniaçu,”, explica Adelir Louren-

Agentes de
transformação
Projeto amplia renda de
pequenos produtores no
município de Guaraniaçu

ço Martins, agente local de inovação.
Os resultados já são percebidos.

“Cinco estabelecimentos já comerci-
alizam os produtos”, diz Martins. “Cada
família tem renda dessa atividade que
chega a R$ 300,00 por semana, mani-
festando orgulho e felicidade com os
resultados”, acrescenta

O município regulamentou e fisca-
liza a produção e comercialização. “O
selo comprova a origem dos produtos
e é uma garantia de que passam por
processos que asseguram a sua quali-
dade”, afirma Edelson França, secretá-
rio de Agricultura, destacando ainda
ganhos para a economia local, já que
as vendas são feitas com emissão de
nota fiscal e pagamento de impostos.

Com base nesse exemplo, a meta é

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO reunido com pequenos produtores: informações sobre oportunidades

PRODUTOS PRONTOS para comercialização, embalados e com o
selo de certificação de origem e qualidade

abrir a proposta de diversidade da pro-
dução rural a outras famílias. “A inten-
ção é levar o projeto também para a
Linha Cascudo e, em longo prazo, para
cidades vizinhas, como Diamante do
Sul e Campo Bonito”, diz Adelir.

O projeto Agentes Locais de Inova-
ção visa incentivar a cultura de inova-
ção nas micro e pequenas empresas. Na
área da Cantuquiriguaçu, atua no se-
tor de pecuária leiteira. “O produtor
que formaliza adesão recebe orienta-
ções e acompanhamento de um profis-
sional capacitado pelo Sebrae/PR, di-
retamente em sua propriedade”, deta-
lha o consultor Cecílio Max Batista, do
Sebrae-PR. “O agente local identifica
oportunidades de desenvolvimento na
área rural ou na cidade”, acrescenta.

ABRIL/MAIO DE 2011 www.sindicatorural.com
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Inovação agronômica
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C
onhecer o centro de pesquisa e la-
 boratórios onde foi desenvolvido

um produto que deve mudar radical-
mente o conceito de adubação: o “Top-
Phos”, fertilizante com tecnologia que
torna possível a absorção, pelas plan-
tas, de elevadas quantidades do fósfo-
ro aplicado no solo, com ganhos de pro-
dutividade.

Esse foi o objetivo de viagem técni-
ca à Espanha, de comitiva formada por
28 pesquisadores de empresas públicas
e privadas, agrônomos, técnicos e co-
municadores brasileiros. A convite da
Timac Agro Brasil, o grupo esteve na
Universidade de Navarra, em Pamplo-
na, observando experimentos e resul-
tados. Dois cascavelenses integraram a
comitiva: Modesto Félix Daga, enge-
nheiro agrônomo, produtor e diretor do
Sindicato Rural Patronal de Cascavel,
e o jornalista Violar Sarturi, especializa-
do em comunicação para o setor do
agronegócio.

A Timac Agro Brasil é uma empre-
sa do Grupo Roullier – um dos três mai-
ores players da cadeia mundial de fer-
tilizantes fosfatados. Tem sede na Fran-

AS VANTAGENS DO
NOVO FÓSFORO
Além de visitar as chamadas
“casas de vegetação” e
laboratórios, a comitiva brasileira
também manteve contato com
o cientista e professor doutor
José Maria Garcia Mina. O
pesquisador é o coordenador
da equipe da Universidade de
Navarra, responsável pela
formulação da inovação,
composto por molécula orgânica
ligada através de pontes metálicas,
que consegue disponibilizar para
as plantas até 80% do fósforo (na
forma tradicional, a eficiência
média é de apenas 45%).
Os efeitos do novo fósforo foram
observados em experimentos com
plantas, através de análises foliar
e de solo. Unidades de pesquisa
junto a universidades e centros
de pesquisa na França, Itália e
Alemanha confirmaram os
resultados. O produto também
passou por testes em diferentes
solos no Brasil e Argentina.
Ao falar das vantagens do novo
produto, o engenheiro agrônomo
Modesto Daga cita a necessidade
de aplicação de um volume
menor de fósforo nas lavouras.
“Há redução no processo
industrial e na emissão de
poluentes, economia com frete
e maior agilidade noplantio, o que
aumenta a eficiência e qualidade
na semeadura”, enfatiza.

Comitiva brasileira
conhece centro de
pesquisa na Espanha

ça e está presente em 40 países. Ao
todo, conta com 60 unidades industri-
ais. No Brasil são tês fábricas: em Rio
Grande (RS), Candeias (BA) e Santa
Luzia do Norte (AL).

“O fósforo é essencial para o desen-
volvimento das plantas”, lembra o en-
genheiro agrônomo. “Ele potencializa
a atividade metabólica”, explica, acen-
tuando que esse elemento é indispen-
sável para a fotossíntese. “É essencial
para reações bioquímicas e atua na de-
fesa da planta contra estresse bióticos
e abióticos”, acrescenta Daga, salien-
tando a seriedade da pesquisa e os re-
sultados práticos obtidos em laborató-
rio e nos experimentos a campo.

MODESTO DAGA:  fósforo é essenci-
al para reações bioquímicas

GRUPO de pesquisadores e técnicos brasileiros em visita à Universidade de Navarra. Acima, à direita, o professor
doutor Garcia Mina. No detalhe, experimento conduzido no Centro de Pesquisa da Timac Agro em Pamplona



Frigorífico destinado
ao abate de ovinos é
inaugurado em Cascavel
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O
 primeiro frigorífico de ovinos da
região Oeste do Paraná foi inau-

gurado em Cascavel, no dia 22 de mar-
ço. A unidade tem capacidade para
abater até 80 cabeças/dia. Além da pro-
dução própria, também será utilizada
pela C’Vita, cooperativa de produção de
carnes nobres de cordeiros e caprinos,
que reúne 58 produtores.

O abatedouro integra a estrutura da
Cabanha Santa Cecília, localizada na
saída para Toledo, de propriedade do
empresário Álvaro Largura. Durante a

�E M P R E E N D I M E N T O

O primeiro da
região Oeste

solenidade, foi entregue pelo prefeito
Edgar Bueno, certificação pelo SIM/
POA (Serviço de Inspeção Municipal de
Produtos de Origem Animal), que ha-
bilita o estabelecimento a realizar aba-
te, cortes de carcaças e embalagem dos
produtos.

A Cabanha Santa Cecília conta ain-

SOLENIDADE de inauguração: o prefeito Edgar Bueno fez a entrega da cer-
tificação SIM/POA ao empresário Álvaro Largura, da Cabanha Santa Cecília

da com estrutura para produção de
ovinos, utilizando recursos técnico-ci-
entíficos similares aos empregados
em grandes criatórios brasileiros e do
exterior. Realiza também implante de
embriões em ovelhas por videolapa-
roscopia e desenvolve produção de
leite para a fabricação de queijos.



A primeira escola nessa
área foi criada em 1761,
mas a prática remonta
ao tempo dos faraós
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Em 2011, a profissão de médico
veterinário está completando
250 anos. Ela surgiu em 4 de
agosto 1761, com a fundação
da primeira escola do mundo,
nessa área. Foi na cidade
francesa de Lyon. A atividade,
no entanto, é desenvolvida
desde que iniciou a ligação
entre seres humanos e animais.
Há relatos da prática em papiros
do Egito. Na Grécia Antiga
era chamada de hipiátrica.
Em Roma, havia pessoas
especializadas que cuidavam
principalmente dos cavalos do
exército. A denominação
moderna reúne os termos
“medicina”, que vem do grego
e significa cura, e “veterinária”,
derivada do mandarim, que
quer dizer animal irracional.
No Brasil, em 1.910, o presidente
Nilo Peçanha criou a pioneira
Escola de Medicina Veterinária
do Exécito, no Rio de Janeiro.
Já no nosso Estado, a primeira
a foi a Escola Superior de
Veterinária do Paraná (1931).
Hoje, existem no País 170 cursos
e 75 mil profissionais habilitados.
No Estado, atualmente, são 6.966
médicos veterinários vinculados
ao CRMV-PR. No Oeste, atuam
826. Já o município de Cascavel
conta com 210 profissionais.
Na Região funcionam duas
faculdades de Medicina
Veterinária: na FAG, em Cascavel,
e no campus da PUC em Toledo.

� P R O F I S S Ã O

250 ANOS DE
MEDICINA
VETERINÁRIA

PROFISSÃO RELEVANTE
E MERCADO PROMISSOR

O mercado de trabalho para mé-
dico veterinário é extremamente
promissor, afirma Masaru Sugai,
presidente do Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Paraná. “É
uma profissão de grande relevân-
cia, pela contribuição para a saúde
animal e pública”, frisa.

De acordo com ele, questões li-
gadas à segurança alimentar põem
cada vez mais em evidência a im-
portância dos médicos veterinári-
os. “São a garantia de qualidade
nos serviços e produtos de origem
animal, uma exigência crescente”,
enfatiza.

Masaru aponta a necessidade de
uma melhor distribuição espacial dos
profissionais da área. Segundo ele,
há carências em novas fronteiras
agropecuárias: “Ocorre uma concen-
tração em grandes centros urbanos
e direcionamento para atendimento
de animais de companhia”.

O presidente do conselho tam-
bém vê reduzida assistência direta
ao produtor rural, por profissionais
autônomos. “Esse trabalho é desen-
volvimento basicamente por equi-
pes mobilizadas pelos frigoríficos”,
diz, atribuindo essa situação ao fato
de muitos produtores considerarem
esse serviço como despesa e não in-
vestimento na sua atividade.

O salário do médico veterinário

– comenta Masaru – é regulado pelo
movimento da oferta e demanda,
como acontece com preços de pro-
dutos. O mínimo profissional, por
lei, é de 8,5 salários (R$ 4.632,50).
“No Paraná, somente no ano passa-
do, 625 acadêmicos concluíram o
curso”, relata.

Ainda, sobre o mercado de tra-
balho, ele destaca o aumento da pre-
sença da mulher, que representava
apenas 8% na década de 1960.
“Hoje elas são a metade dos forman-
dos”, informa, acrescentando que
nas novas turmas dos cursos de
medicina veterinária já ultrapassam
os 60%.

MASARU SUGAI: há necessidade
de uma melhor distribuição espa-
cial dos profissionais
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CONHECIMENTO
MULTIDISCIPLINAR

O médico veterinário atua na pre-
venção, controle, erradicação e trata-
mento das doenças e traumatismos em
animais, além da formulação de dietas
alimentares. Também é responsável
pelo controle da sanidade dos produ-
tos e subprodutos de origem animal
para o consumo humano. A formação
exige conhecimentos em várias áreas,
entre elas, biologia, química, física,
microbiologia, epidemiologia, anato-
mia e fisiologia.

“O campo de atuação profissional é
amplo”, esclarece João Carlos Koehler.
O delegado de Cascavel, do Conselho
Regional de Medicina Veterinária do
Paraná, cita, entre as funções, clínica e
cirurgia de animais, direção de hospi-
tais veterinários, assistência técnica e

sanitária, planejamento e a execução
da defesa sanitária, direção técnica sa-
nitária dos estabelecimentos industri-
ais, inspeção e fiscalização sanitária da
produção à comercialização de produ-
tos de origem animal, peritagem e exa-
mes técnicos, atividades acadêmicas e
pesquisas envolvendo genética, clona-
gem, transplantes de órgãos, tecidos e
farmacologia.

Koehler explica que a profissão de
médico veterinário é regulada pela Lei
5.517, de 23 de outubro de 1968, que
também criou os conselhos Federal e
Regionais, responsáveis por normatizar,
disciplinar, orientar, fiscalizar e super-
visionar a atividade. Mas a profissão foi
oficializada no Brasil bem antes. “Foi
através do decreto 23.133, baixado no
ano de 1933, no dia 9 de setembro, data
em que se comemora o Dia do Médico
Veterinário”, explica.

� P R O F I S S Ã O

JOÃO CARLOS KOEHLER: campo de
atuação profissional é amplo





A
o longo dos últimos 7 anos, os pre-
 ços da carne bovina subiram mui-

to mais no varejo (supermercados), do
que no atacado (frigorífico) e também
em relação à cotação do boi gordo. É
o que revela estudo promovido pelo
IBGE, Cepea/Esalq e CNA, com base
em dados coletados no estado de São
Paulo.

Entre janeiro de 2004 a dezembro
de 2010, os valores pagos pelo boi gor-
do cresceram 76,47%. No mesmo perí-
odo, nos frigoríficos, a carcaça casada
aumentou 77,99% e o traseiro, 88,12%.
Ainda no atacado, segundo o estudo, a
ponta de agulha sofreu acréscimo de
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Preço sobe
mais no varejo
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Estudo avalia evolução
das cotações da carne
de gado desde 2004

73,98%; e o dianteiro, de 73,98%.
Já no comércio varejista, de acordo

com o levantamento, houve picos de
até 119,85% (alcatra). Ultrapassaram

também os 100%, nos mercados, o filé
mignon, o contrafilé, o patinho, o la-
garto redondo, o lagarto plano e o chã
de dentro (coxão mole).

BOI GORDO: evolução de 76% nos valores pagos ao produtor
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As chuvas registradas nos dias 7 a 11 de fevereiro não impedi-
ram o sucesso do Show Rural Coopavel 2011. A previsão inici-
al de 160 mil visitantes foi superada. O número chegou a
187.738, constituindo-se no segundo maior público da histó-
ria do evento. A 23ª edição só perde para a de 2009, quando
193.108 pessoas tiveram acesso ao parque.
Também foi uma das edições mais prestigiados por autorida-
des. Dois ministros marcaram presença: Carlos Luppi (Traba-
lho) e Wagner Rossi (Agricultura). Estiveram presentes tam-
bém o governador Beto Richa, senadores e dezenas de deputa-
dos federais e estaduais. O Show Rural contou ainda com a
visita de inúmeras comitivas do exterior, entre elas, de ameri-
canos, argentinos, paraguaios, bolivianos, chilenos e russos.

2º MAIOR PÚBLICO DA HISTÓRIA
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Bom cenário
para o milho
Estoques baixos e
demanda externa
favorecem produtores
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U
ma série de fatores revela uma ex-
pectativa positiva para os produ-

tores que fizeram opção pelo cultivo de
milho na safrinha. Entre eles, oferta in-
terna menor, estoques baixos e crescen-
te demanda externa – indicadores que
apontam para um mercado com susten-
tação de preços. Esse panorama foi tra-
çado pelo gerente regional de negóci-
os da Pioneer, José Hélvio Batista, du-
rante coletiva à imprensa, no Show
Rural Coopavel 2011.

Em 2010, as vendas do produto no
exterior se situaram em 10,8 milhões
de toneladas (3 milhões de toneladas
a mais do que no ano anterior). Para
2011,a estimativa é de 9 milhões de
toneladas. Mas, em fevereiro, a expor-
tação já rompeu a marca de 2,21 mi-
lhões de toneladas, marca somente
atingida em julho do ano passado.

Segundo Hélvio, se a safrinha 2011
não produzir o esperado (22 MiTons),
certamente não teremos todo o milho
previsto para exportação.

O gerente regional lembra que hou-
ve redução da área com milho na safra
de verão e que o atraso da colheita da
soja pode comprometer em muitos ca-
sos a produtividade do milho safrinha,
reduzindo a oferta do grão. Cita tam-
bém implicações de ordem climática,
que transformaram o Rio Grande do Sul
em importador do cereal nesta safra.

– Os estoques de milho da China,
que já foram de até 150 milhões de to-
neladas no passado, hoje se situam bai-
xos, com 10 a 15 MiTons  abaixo do
nível inferior dos últimos anos, trans-
formando-os em potenciais importa-
dores.  O consumo do cereal naquele
país, que era de 83 milhões de tone-
ladas em 1992, deverá chegar a 160
milhões de toneladas neste ano. Além
disso, deve ter quebra na safra Argen-
tina ocasionada pelo efeito La Nina –
relata Hélvio.

SEMENTE É VEÍCULO
DE TECNOLOGIA
Além da exposição sobre mercado,
no encontro promovido com a
imprensa, a Pioneer abordou sobre
a evolução das tecnologias em
milho, promovendo o lançamento
do híbrido P3161H e da tecnologia
HR, que é a associação da
tecnologia Herculex I com a
tecnologia Roundup Ready.
Também mostrou as opções e
novos produtos para o Tratamento
de Sementes Industrial.
A Pioneer ocupa a liderança em
híbridos de milho de alta tecnologia.
A empresa, primeira do ranking de
sementes do mundo, está presente

JOSÉ HÉLVIO: indicadores apontam tendência de sustentação de preços

MOZART ERICHSEN:
semente com melhor genética

ABRIL/MAIO DE 2011

no Brasil há 38 anos. No País, 13
milhões de hectares de milho e 23
milhões de hectares de soja são
cultivados e a Pioneer participa
deste mercado com sementes da
marca  em áreas de alta tecnologia.
O coordenador técnico regional,
Mozart Erichsen, da Pioneer,
define a semente como o maior
veículo de tecnologia: “Ao adquirir
esse híbrido, o produtor escolhe
a melhor genética de acordo com
as suas necessidades específicas,
juntamente com o pacote de
benefícios que deseja agregar a ela”.
A empresa oferece o chamado
Sistema de Solução Completa.
Trata-se de um pacote que inclui
híbridos com a melhor genética e
opções de tecnologia Bt com os
genes YieldGard, Herculex I.
Também disponibiliza o Tratamento
de Sementes Industrial, um serviço
realizado com a dose correta e que
elimina o risco de intoxicação do
produtor ou de funcionários
envolvidos no plantio.
Mozart diz que a Pioneer
disponibiliza uma semente que
mantém alta produtividade, mesmo
com a inserção de novas
tecnologias. “São materiais estáveis,
testados na região e a preços
condizentes com as tecnologias
definidas pelo produtor”, enfatiza o
coordenador técnico.
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M
ais de 6 mil produtores rurais de todo o Esta-
do visitaram a 23ª edição do Show Rural Co-

opavel, em Cascavel, com apoio logístico do Siste-
ma Faep. Foram 150 caravanas, organizadas por
sindicatos rurais patronais de 120 municípios pa-
ranaenses. Os grupos foram recepcionados no es-
tande da Faep. Cada produtor rural recebeu um kit
com material de divulgação das ações desenvolvi-
das pelo Sistema Faep e cursos promovidos pelo
Senar-PR. Em seguida, tiveram a oportunidade de
conhecer as novidades tecnológicas apresentadas
no Show Rural 2011.

Além de produtores rurais, centenas de lide-
ranças sindicais, políticas e empresariais passaram
pelo estande do Sistema, que reúne a Federação
da Agricultura do Estado do Paraná, Senar-PR e
sindicatos rurais patronais.

Ainda durante o Show Rural, o presidente do
Sistema Faep, Ágide Meneguette, assinou termo de
cooperação com o presidente da Coopavel, Dilvo
Grolli. O documento prevê a colaboração entre a
cooperativa, Senar-PR e Sindicato Rural Patronal
de Cascavel, na mobilização de público para cur-
sos de formação e qualificação profissional.

MENEGUETTE (dir.) e Grolli assinam termo de cooperação

Caravanas da Faep

150 CARAVANAS de produtores rurais passaram pelo estande do Sistema Faep no Show Rural Coopavel

RECEPÇÃO ao presidente da Faep, Ágide Meneguette, du-
rante visita ao Show Rural Coopavel

Sistema mobiliza mais de 6 mil
produtores de todo o Paraná

Fotos: Lineu Filho
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U
ma nova variedade de soja trans-
gênica vai estar no mercado brasi-

leiro a partir de 2012. É a Intacta RR2
PRO, que reúne tolerância ao glifosat e
proteção contra as principais lagartas
que atacam a cultura, soluções aliadas
a resultados de produtividade sem pre-
cedentes.

A tecnologia, a primeira pensada
para um mercado fora dos Estados Uni-
dos, foi lançada pela Monsanto duran-
te o Show Rural Coopavel. No seu de-
senvolvimento, ao longo dos últimos 10
anos, a empresa investiu aproximada-
mente US$ 100 milhões. A Intacta via-
biliza práticas agrícolas sustentáveis, ao
reduzir o uso de inseticidas para o con-
trole das principais lagartas da soja.

“Essa nova tecnologia está em sin-
tonia com o nosso compromisso de sus-
tentabilidade focado em aumento de
produtividade, preservação de recursos
naturais e melhoria na qualidade de
vida dos agricultores”, anunciou Robert
Fraley, vice-presidente executivo e líder
Global de Tecnologia da Monsanto
Company, em palestra para produtores
no Show Rural.

“O desenvolvimento da Intacta é
mais uma prova da grande confiança
que a Monsanto possui no futuro da
biotecnologia agrícola no Brasil e nos
benefícios que ela pode continuar ofe-
recendo aos agricultores, meio ambien-
te e saúde humana e animal”, afirmou
André Dias, presidente da Monsanto do
Brasil.

Os estudos com a tecnologia come-
çaram nos laboratórios da Monsanto
nos Estados Unidos, seguidos de testes
de campo no Brasil. A nova soja foi
aprovada pela CTNBio (Comissão Téc-
nica Nacional de Biossegurança) em
agosto de 2010.

As principais lagartas que atualmen-

Nova soja
transgênica
Tecnologia exclusiva
para o Brasil estará no
mercado em 2012

te atacam a cultura da soja serão con-
troladas com essa tecnologia. “Haverá
uma redução no número e no custo de
pulverizações de inseticidas nas lavou-
ras com o uso dessa tecnologia, conse-
qüência da resistência a algumas espé-
cies de lagarta, uma das novas caracte-
rísticas que se expressam nessa soja”,
afirma Marcelo Nishikawa, gerente de
Biotecnologia da Monsanto para a cul-
tura. Mas, segundo ele, os agricultores
devem continuar utilizando os princí-
pios do manejo integrado de pragas.

YIELDGARD VT PRO,
MILHO DE 2ª GERAÇÃO
A Dekalb, empresa do grupo
Monsanto, lançou durante o
Show Rural 2011, um novo milho
híbrido para a região:
o DKB 285 PRO, com a segunda
geração da tecnologia Bt.  Trata-
se do YieldGard VT PRO, que
produz duas proteínas
inseticidas do Bt (Bacillus
thuringiensis), eficientes no
controle da lagarta-do-cartucho,
lagarta-da-espiga, broca
européia do milho, broca
asiática do milho
e broca-do-colmo. Além disso,
permite redução da área de
refúgio em 50%, ou seja de 10%
para 5% da área plantada.
No evento, a Dekalb apresentou
ainda híbrido fruto de um novo
germoplasma e desenvolvido
para a região, o DKB 285, que
alia alto teto produtivo com
superprecocidade. O novo
produto apresenta rápido
florescimento e maturação
fisiológica. O híbrido precoce
DKB 240, com alto potencial
de rendimento, qualidade de
grãos e bastante consolidado
no Paraná, também terá
disponível sua versão com a
tecnologia YieldGard VT PRO na
próxima safra.

FRALEY, vice-presidente da Monsan-
to: curva de produtividade crescerá e
futuro da agricultura será acelerado
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AGRICULTORES  acompanham com
interesse palestra promovida pela
Monsanto no Show Rural
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U
m dos estandes tradicionalmente mais visi-
tados durante o Show Rural Coopavel é a

área de demonstração com tomates. O espaço
constitui-se de uma estufa com 14 metros de

largura por 20 metros de comprimento, pre-
parada pela Emater-PR, a cada edição do

evento, desde 1996. Em 2011, a uni-
dade reuniu 17 diferentes cultivares
de tomate.

“As mudas foram transplantadas
em novembro, para o fruto estar em
ponto de colheita durante o Show Ru-
ral”, informa o engenheiro agrônomo
José Luiz Bortolossi, extensionista da
Emater-PR e professor universitário da
disciplina de Horticultura. Segundo ele, o cultivo de tomate exige
cuidados, demanda nutrientes e rigor nos tratos culturais. A planta
é muito sensível a várias pragas e doenças. “O produtor rural que
se dedica a essa atividade tem de ser capacitado e dedicado, para
pôr em prática as recomendações técnicas”, frisa.

A estufa montada no Show Rural, com sombrite que reduz a
incidência do sol em 30%, tem um custo estimado de R$ 10 mil.
Se o produtor viabilizar a madeira na sua propriedade e executar
as instalações com mão de obra própria, o dispêndio cai para R$ 3
mil – que é o valor apenas da tela protetora.

VANTAGENS DO SISTEMA PROTEGIDO

O cultivo protegido, de acordo com Bortolossi, implica menor
necessidade de tratamento com defensivos químicos. Na plantação
apresentada no Show Rural foram realizadas somente sete aplica-
ções. “Sem a estufa, com o clima registrado no início do ano, teri-
am sido mais de 30”, afirma o engenheiro agrônomo.

O espaço montado pela Emater-PR tem como objetivo estimu-
lar o plantio de tomate, como mais uma opção de renda ou para
melhorar a alimentação da própria família. Para se desenvolver a
atividade, os instrutores da Emater-PR recomendam buscar assis-
tência técnica e adquirir sementes e insumos em casas especiali-
zadas. Segundo Bortolossi, em uma estufa similar a montada para
demonstração é possível alcançar um faturamento bruto de até R$
9.240,00. O cálculo considera uma produção de 15 quilos de toma-
te por metro quadrado, comercializado a R$ 2,20 por quilo.

“O tomateiro precisa ter um grande potencial produtivo,
para se obter um bom resultado”, observa o extensionista, lem-
brando que, basicamente, as 3 primeiras pencas de frutos são
para cobrir os custos. “Das demais é que vai sair o lucro”,
explica. De acordo com o engenheiro agrônomo, o maior
produtor de tomates da região Oeste paranae3nse é de Bra-
ganey. Na propriedade dele são cultivados em torno de 500
mil pés. Em Cascavel, as principais áreas possuem cerca
de 2.000 tomateiros.

Os tomates que são um show
Emater-PR mostra como o cultivo em estufa
pode ser uma atividade rentável para o produtor

BORTOLOSSI: rigor
nos tratos culturais
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REGISTRO

TOP-PHOS

PESQUISADOR
ESPANHOL EM CASCAVEL
Esteve em Cascavel, no mês de
março, o renomado pesquisador
espanhol José Maria Garcia Mina,
coordenador da equipe responsável
pelo desenvolvimento de Top-Phos –
uma inovação tecnológica que está
mudando radicalmente o conceito
de aplicação e absorção de fósforo
pelas plantas. No Copas Executive,
ele proferiu palestra a um grupo de
técnicos, pesquisadores e lideranças
do setor, acompanhado pelo diretor
da unidade Paraná da Timac Agro,
Marco Justus. O pesquisador
também fez exposições sobre o
desenvolvimento do produto, em
Londrina, Palotina, Dourados, Cruz
Alta, Passo Fundo e Campos Novos.

VISITA - O engenheiro
agrônomo Vanderlei
Campos Junior, novo
chefe do Núcleo Regio-
nal de Cascavel da Se-
cretaria de Estado da
Agricultura, fez visita ao
Sindicato Rural Patro-
nal de Cascavel. Ele foi
recebido pelos direto-
res Paulo Orso (presi-
dente) e Paulo Vallini
(secretário). Vanderlei
falou sobre o trabalho
que pretende desenvol-
ver no Núcleo, que
abrange 28 municípios.

� Programada para 14 de maio a Feira de Bezerros de Cascavel. Promoção da
Sociedade Rural do Oeste, o evento acontecerá  nas dependências do Parque
de Exposições Celso Garcia Cid e deveráreunir 1.500 bezerros selecionados.

RECONHECIMENTO

COODETEC RECEBE
O TROFÉU BRASIL

A Coodetec recebeu em
março o Troféu Brasil – Expodi-
reto 2011, na categoria Excelên-
cia em Pesquisa. O prêmio, que
integra o calendário de eventos
da mostra internacional, home-
nageou 13 personalidades do
agronegócio brasileiro. Para o
presidente da Coodetec, Irineo
da Costa Rodrigues, foi uma
honra receber essa distinção da
Cotrijal, umas das mais desta-
cadas cooperativas do Brasil.
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IN MEMORIAM

SINDICATO RURAL
PERDE DIRETOR

Faleceu no
dia 15 de mar-
ço, o produtor
rural Osvino
Lemke foto),
diretor suplen-
te do Sindica-
to Rural Patro-
nal de Casca-
vel. Ele tinha
75 anos e luta-
va contra um
câncer diagnosticado no ano pas-
sado.

O presidente do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, Paulo Rober-
to Orso, lamentou a perda do cole-
ga de diretoria. “Ele foi um dos pri-
meiros associados da nossa entida-
de e sempre teve uma participação
ativa em diversos segmentos orga-
nizados da sociedade”, lembrou.

Lemke foi o primeiro secretário
de Administração da Prefeitura de
Marechal Cândido Rondon, em
1961. Antes, exerceu o cargo de
sub-prefeito, quando aquele muni-
cípio pertencia para Toledo. Trans-
feriu-se para Cascavel, onde passou
a atuar no ramo de seguros e na
produção agropecuária.

Em Cascavel, integrou a direto-
ria de diversas entidades. Foi tam-
bém diretor-presidente da Acesc.
Osvino Lemke deixou a esposa Edi-
la, 3 filhos e  6 netos.

PARCERIA – O Sindicato Rural Patronal de Cascavel recebeu a visita
de representantes da nova diretoria da Areac (Associação Regional
dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel). Foi para reiterar a dispo-
sição de fortalecer parcerias na promoção de eventos voltados a téc-
nicos e produtores rurais. Milton Locatelli (presidente da Areac),
Marcos Roberto Marcon e Reinaldo Pucinelli (diretores técnicos) man-
tiveram encontro com os diretores Paulo Orso e Paulo Vallini, res-
pectivamente presidente e Secretário do Sindicato.

� Depois de ampliar os serviços e análises disponíveis, o Laboratório Físi-
co-Químico da Fundetec está na fase final do processo de obtenção do certifica-
do de qualidade NBR ISO 17025:2005. A acreditação é feita pelo Inmetro.

SUINOCULTURA

ASSOCIADO
É DESTAQUE

O produtor rural Delfi-
no Antonio Simonetti foi
mais uma vez destaque
pelos resultados obtidos
na suinocultura. O asso-
ciado do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel re-
cebeu novamente, em janeiro, o prêmio
de primeiro colocado no IDL – Índice
de Desenvolvimento de Leitões, em
ranking elaborado pela Sadia de Tole-
do. Simonetti, que tem propriedade na

Linha Guavirá, produz mensalmen-
te, em média, 1.200 leitões. Na foto,
Simonetti, com equipe da Sadia, ao
receber o prêmio de primeiro lugar
em IDL

�Caixas d´água fabricadas
com resina ortoftálica
isenta de cargas minerais,
qualidade garantida
�Capacidade de reserva
entre 100 e 25.000 litros
�Cisternas
�Reservatórios fixos para
óleo diesel
�Capotas e tampões para
caminhonetes

VENDAS NO ATACADO E VAREJO

Av. Tancredo Neves, 3363, B. Santo Onofre, Cascavel - PR

F. (45) 3226-0111  /  3226-5115    www.incafibra.com.br



BALCÃO DE NEGÓCIOS

VENDO

Área de 22 alqueires a 3 km de
Espigão Azul, em Cascavel. Fone
(45) 8406-4936 ou (45) 9979-1198.

VENDO

Imóvel rural com 33 alqueires.
100% mecanizado. Próprio para cul-
tivo de soja, milho e eucalipto e pas-
tagem. Localizado no município de
Iporã (a 2 km da cidade). Bem ser-
vido de água e estradas. Falar com
Armando. Fone (45) 9916-9899.

COMPRO

Área de terras entre 10 e 15 al-
queires. Mecanizada. Pagamento
em soja. Á vista. F. (45) 9929-2163.

VENDO

10 alqueires. Próximo ao muni-
cípio de Anahy. Fones (45) 3324-
9322 ou (45) 8407-2879.
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Este espaço é destinado para anúncios de compra e venda, sem

 custos para os associados do Sindicato Rural Patronal de Cascavel.

Ligue (45) 3225-3437 ou (45) 9912-8243

E-mail revistasindirural@brturbo.com.br

� IMÓVEIS VENDO

Trator Valmet 65, com roçadei-
ra, lâmina traseira, arado e grade de
23 discos. Fone (45) 3226-0166.

VENDO

Colheitadeira TC57, ano 2003, c/
2.265 horas. Cabinada. Peneiras au-
tolimpantes. Plataforma de milho
com 9 linhas. Excelente estado. R$
145 mil à vista. F. (19) 8230-7710.

VENDO

Máquina de fazer silagem (forra-
geira). Nova. Falar com Lurdes. F.
(45) 3352-1014 (Rio do Salto).

COMPRO

Pulverizador de barras Jacto, de
600 litros. Falar com George. Fone
(45) 8811-0503.

PLANTADEIRA

Vendo Semeato PSE-8, ano
1996. Tratar f. (45) 9136-5947.

VENDO

Novilhas e vacas de leite. Fone
(45) 9972-2261.

VENDO

Trator de esteira 70CI, remode-
lado AD7. Tratar pelos telefones
3225-4766 ou 9971-1151.

VENDO

Colheitadeira New Holland 4040
com plataforma de milho de 3 linhas.
Tratar f. (45) 9972-8860.

VENDO

Bebedouro p/gado, de chapa
metãlica, 1.500 litros. Tratar foine
(45) 9971-5917.

VENDO

Ovelhas e reprodutores Ile de
France. PO. Falar com Varguinhas.
Fone (45) 9972-5252.

� ANIMAIS

VAGA DE TRABALHO

Empresa que comercializa sen-
sores para agricultura de precisão
contrata técnicos agrícolas para atu-
ar na instalação de aparelhos em
todo o território nacional. Requisitos:
ter disponibilidade para viagens,
carteira de habilitação e formação
como técnico agrícola, além de gos-
tar de eletrônica. Tratar pelo fone
(45) 3037-5051.

� EMPREGOS

� MÁQUINAS

L
íderes do setor cooperativista e co-

 operados do Sicoob Cascavel par-

ticiparam de assembléia para apresen-

tar resultados de 2010, eleger membros

do novo conselho fiscal e definir metas

para 2011. Os objetivos para esse novo

exercício são vigorosos, mas possíveis,

segundo o presidente Guido Bresolin

Júnior.

Dentre as metas apresentadas pelo

diretor administrativo e financeiro do

Sicoob Cascavel, Valdir Pacini, o prin-

cipal desafio é chegar ao fim de 2011

com o volume de R$ 70 milhões em

recursos administrados, crescimento de

48% em comparação com 2010.

Outro objetivo dos dirigentes da

entidade é elevar o volume de emprés-

timos em 31%, chegando a R$ 45,7 mi-

lhões. A cooperativa pretende também

incrementar o número de associados

para 9,5 mil.

Guido reafirma que a meta é ousa-

da, mas perfeitamente possível com

base nos resultados alcançados em

2010. A cooperativa evoluiu em todos

os aspectos. Cresceu o número de as-

sociados em 9%, de 8.122 para 8.829.

O capital social expandiu em 23%, de

R$ 4,9 % milhões para R$ 6,0 milhões.

O volume de depósitos a prazo subiu

de R$ 27 milhões para R$ 33,9 milhões,

crescimento de 24%.

�C O O P E R A T I V I S M O

Sicoob define
meta para 2011
Cooperativa de crédito
com atuação no Oeste
já tem 8.829 associados
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Outros desafios do Si-
coob Cascavel para 2011,
segundo o presidente Gui-
do Bresolin Júnior, são im-
plantar dois novos pontos
de atendimento, em muni-
cípios da região; criar sua
carteira de crédito rural e
ampliar os convênios com
as entidades parceiras.
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O
 Dia Internacional da Mulher (8

 de março) foi comemorado pelo

Sindicato Rural Patronal de Cascavel,

com uma tarde festiva. O evento, orga-

nizado pela Comissão de Mulheres, em

parceria com o Senar-PR (Serviço Na-

cional de Aprendizagem Rural do Pa-

raná), reuniu quase duas centenas de

associadas da entidade.

As participantes foram recepciona-

das pela diretoria. Em seguida, o presi-

dente do Sindicato, Paulo Roberto Orso,

saudou as presentes e destacou a im-

portância da mulher na sociedade atu-

al. “Na atividade rural, estamos assis-

tindo uma crescente contribuição da

mulher para diversificação e fortaleci-

mento da agropecuária”, frisou.

�E V E N T O

Homenagem
às mulheres
Festividade promovida
pelo Sindicato reúne
quase 200 associadas

No decorrer da tarde, foi exibido

vídeo sobre a participação da mulher

no trabalho e no sindicato, e a psicope-

dagoga Neuci Cicheroli proferiu pales-

tra motivacional sobre autoestima, em-

preendedorismo e desenvolvimento

pessoal e profissional. A programação

incluiu ainda visita à estrutura que o

Sindicato Rural Patronal de Cascavel

disponibiliza ao seu quadro social. O

evento foi encerrado com atividades

sócio-culturais e sorteio de prêmios.

COMEMORAÇÃO alusiva ao Dia Internacional da Mulher lotou o auditório do Sindicato Rural Patronal de Cascavel
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FILÉ DE TILÁPIA AO
MOLHO DE ALCAPARRAS

Ingredientes: 1 quilo de filés de ti-
lápia, temperados com alho, sal e oré-
gano; farinha de trigo e fubá de milho
(mistura na proporção 1:1); 50 gramas
de manteiga; 1 xícara de azeite de oli-
va; salsa picadinha; suco de limão e 150
gramas de alcaparras.

Modo de preparar: Empane os fi-
lés na mistura de farinha e fubá e frite
em óleo vegetal. Reserve-os. Derreta a
manteiga em uma frigideira com teflon,
adicione o azeite de oliva e meia por-
ção das alcaparras amassadas e deixe
aquecer. Adicione a salsa e as alcapar-
ras inteiras, apague o fogo e acrescen-
te o suco de limão. Espalhe o molho nos
filés e sirva.

TILÁPIA
Rica em proteínas e sais
minerais, a tilápia é o
peixe cujo consumo
mais cresce no mundo.
A carne, saborosa, tem
baixo teor de gordura

TILÁPIA COM
CREME DE MILHO

Ingredientes: 500 gramas de filé de
tilápia cortado em cubos, temperado
com alho e sal; 1 cebola média em cu-
bos; 3 tomates maduros cortados em
cubos; 50 gramas de azeitonas verdes
fatiadas; 1 lata de milho verde em con-
serva; 2 copos de leite; 1 colher de
amido de milho e 1 gema de ovo.

Modo de preparar: Frite a cebola
no azeite até ficar marrom, coloque os
tomates, as azeitonas e deixe refogar.
Adicione a tilápia, mexa cuidadosamen-
te e tampe a panela. Deixe cozinhar e
apague o fogo. Coloque em um pirex e
reserve. Refogue o milho verde na man-
teiga ou margarina, adicione um copo
e meio de leite, dissolva o amido de
milho e a gema no restante do leite e
adicione no refogado do milho, mexen-
do até engrossar. Cubra o peixe com o
refogado e leve ao forno para gratinar,
adicionando parmesão ralado.

FILÉ DE TILÁPIA
À PARMEGIANA

Ingredientes: 1 quilo de filés
de tilápia temperados com sal e
limão; farinha de trigo e fubá de
milho (mistura na proporção 1:1);
200 gramas de mussarela fatiada;
molho de tomate e 50 gramas de
queijo parmesão ralado.

Modo de preparar: Empane
os filés na mistura de farinha e
fubá e frite em óleo vegetal. Re-
serve. Coloque-os em um pirex
refratário, cubra com a mussarela
fatiada e, a seguir, adicione o mo-
lho e o queijo ralado. Leve ao for-
no para gratinar.

FILÉ DE TILÁPIA
NA MORANGA

Ingredientes: 1 quilo de filé de tilá-
pia cortado em cubos temperado com
alho e sal, 1 moranga de aproximada-
mente 2 quilos, 1 cebola média cortada
em cubos, 50 gramas de champignon
fatiado e 150 gramas de requeijão cre-
moso culinária.

Modo de preparar: Cozinhe a mo-
ranga em uma panela com água até que
consiga penetrar o garfo. Corte uma
tampa na moranga e retire a semente.
Frite a cebola no azeite e a polpa da
moranga amassada. Coloque os cubos
de tilápia para refogar, adicione o re-
queijão, o champignon e sal a gosto.
Recheie a moranga com o refogado.
Leve ao forno pré-aquecido por 20 mi-
nutos.

STROGONOFF DE TILÁPIA
Ingredientes: 500 gramas de filé de

Tilápia cortado em cubos, temperado
com alho e sal; 1 cebola média em cu-
bos; 1 xícara de catchup; 2 colheres
de sopa de mostarda; 1 colher de sopa
de molho inglês; 150 gramas de cre-
me de leite e 50 gramas de champig-
non fatiado.

Modo de preparar: Frite a cebola
no azeite, até ficar marrom, coloque o
catchup, a mostarda e o molho inglês,
adicionando meia xícara de água. Dei-
xe cozinhar. Adicione a tilápia e o cham-
pignon, mexendo cuidadosamente.
Tampe. Deixe o peixe cozinhar, apague
o fogo e adicione o creme de leite.
Acompanha arroz e batata palha.
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ABRIL

1/4 Luiz Carlos Zitterell

2/4 Casemiro Cherpinski

2/4 Rosa Sack Orejuela

6/4 Antonio Pedro Moreira

6/4 Ivo Mecabo

6/4 Paulo Antonio Paetzold

7/4 Amauri Dambros

8/4 José Langer

11/4 Angelo Peruzzo

11/4 Neiva Rotta Guilherme

13/4 Haroldo Stocker

14/4 Bruno Klann

14/4 Miguel Garcia Segura

14/4 Osvaldo Dinalo

16/4 Oscar Avelino Zanella

17/4 Danilo Domingos Scanagatta

18/4 Danilo Zenatti

18/4 Geraldo Aparecido Mendes

19/4 Clair Bertoglio

19/4 Douglas Chaia Montovi

19/4 Gilberto Carmo Paetzold

19/4 Leoni da Silva

19/4 Zefredo Gelinsik

20/4 Antonio Cherlosvsk

20/4 Flavio Ernesto Andreolla

20/4 Gilberto Marchioro

21/4 Amaurilio Pacheco Pires

22/4 Vilson Albieiro

23/4 Marcelo de Paula Xavier

23/4 Zeferino Domingos Bilibio

26/4 Neri Hoffmann

27/4 Marcos Antonio Andreazza

27/4 Mauri Edson Marmentini

27/4 Neri Borges dos Santos

28/4 Leonir Lurdes Daltrozo Cassol

MAIO

 1/5 Isaias Luiz Orsatto

1/5 José Broca

2/5 Maria Iraci Pereira

3/5 Plinio Luiz Giacomini

3/5 Rudinei Carlos Grigoletto

3/5 Teunis Groenwolo

4/5 Camilo Carlos Caus

4/5 Darci Fracaro

4/5 José Neli Belotto

6/5 Ulisses Pasqual

7/5 Frank Cesar Gehlen

7/5 Lourdes Salvatti Carniel

8/5 Rafael Augusto Ferreira

8/5 Rodrigo Elias Paravisi

9/5 Andrea B. D. Witaker

9/5 Genor Frare

9/5 Gracias Dias Soares

9/5 Sydney Antônio F. Kavalco

11/5 Maria Elvira Cervelin Braido

12/5 Claci Pedro Zancanaro

12/5 Dionice Terezinha B. Fornari

13/5 Juruatan Jubel Pereira

14/5 Daniel Driessen

14/5 Harry Osmar Kruger

15/5 José Valdir Buosi

17/5 Doraci Luiz Shiatto

18/5 Telmo Zanchet

19/5 Anete de Fatima Mufato Reis

19/5 Ivo Pegorini

19/5 Nilson Kiyoshi Okabe

20/5 Claudionor Francisco Andreolla

21/5 Waldemiro Piovesan

22/5 Eliana Maria Lopes

22/5 Romano Toso

23/5 Nelso Dalmina

25/5 Angelo Olividio Z. Denardin

25/5 João Roberto Gasparello

25/5 Luiz Alberto Riquetti

26/5 Baldoíno Pelicioli

26/5 Paulo Cesar Soares

27/5 Alceno Ahlmann

27/5 Alcimar Fornari

27/5 Leda Mariza Lazarin Cunha

29/5 Alberto Angelo Fabris

30/5 Lutcia Albino Rotta
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DEDO DE PROSA

JOGADOR DO ATLÉTICO
INVESTE NO CAMPO
Nascido e criado dentro de uma lavoura, Paulo
Baier, jogador do Atlético Paranaense mantém
pela atividade rural a mesma paixão do que a
pelas quatro linhas do futebol. O atleta, nascido
em Ijuí (RS), mantém uma propriedade de 150
hectares em sua cidade natal. No local, planta
soja, milho, trigo, aveia, cevada e produz 1.200
litros de leite por dia, além de pecuária de corte.

O Brasil ainda
vai chorar o leite
derramado...

FOTOFOFOCA

MALDIÇÃO DA ONDINA
Uma estranha doença – chamada de Mal-
dição da Ondina – faz com que as vítimas
percam o controle da respiração. Se não
ficar atento, esquece de respirar e acaba
sufocado. A síndrome foi descoberta há 30
anos e já existem cerca de 400 casos no
mundo. O sistema nervoso central se des-
cuida da respiração durante o sono. O do-
ente precisa dormir com um ventilador no
rosto para não ficar sem ar. O nome é uma
referência a Ondina, ninfa das águas na
mitologia pagã européia.

CAFÉ: 81 LITROS POR ANO
O consumo de café bateu recorde no
Brasil em 2010. Subiu para 4,81 quilos
por habitante/ano, o equivalente a 81
litros da bebida. Superou os 4,72
quilos registrados em 1965, até então
o maior índice. Os campeões são os
países nórdicos – Finlândia, Noruega
e Dinamarca – com volume próximo
dos 13 quilos por pessoa/ano.

HÁ 4 MIL ANOS
A tilápia-do-nilo foi um dos
primeiros peixes a serem criados
em aqüicultura, pelos antigos
egípcios (4000 anos).

é o preço de
um litro de gasolina,
ao consumidor,
nos Estados Unidos

POR QUE SCARPIN?
Sapato feminino fechado de salto
médio ou alto, que tem um
formato que se afina em direção
ao bico. É o scarpin, nome que
deriva do italiano scarpino, forma
reduzida da palavra que significa
sapatos (scarpe). Esse calçado
clássico foi popularizado no ano
de 1947, por Christian Dior.

ORIGEM DO TERMO
“SEM EIRA NEM BEIRA”
As casas portuguesas de classe
média tinham uma pequena
marquise para proteção contra a
chuva (eira). As mais ricas, além
de eira, tinham beira (desenhos
arquitetônicos sobre as eiras). Não
ter nenhuma das duas era sinal de
pobreza. Daí a origem a expressão
“sem eira nem beira”.

CONFUSÃO COM E10
A introdução do biocombustível
E10 na Alemanha criou
desconfiança. Muitos motoristas
se aferram à fórmula antiga, a E5,
com acréscimo de 5% de etanol,
embora esta custe até 0,8 euro a
mais por litro. Eles temem que o
novo combustível, com teor de 10%
de etanol, possa danificar o motor
do carro. Segundo pesquisa,
70% dos motoristas se negam a
abastecer com a nova mistura.






