
Agosto - Setembro/2012
1

ELAS ESTÃO
ENTRE NÓS
As formigas cortadeiras começam
a causar estragos em propriedades
rurais no Oeste do Paraná

BACIA LEITEIRA
Reassentamento São Francisco
produz 50% do leite de Cascavel

Ano V - N. 29 - Agosto e Setembro / 2012

PUBLICAÇÃO OFICIAL

Impresso
Especial

901224532-5/2009-DR-PR
SIND. RURAL

CORREIOS

Circulação dirigida
Venda proibida

CÂNCER DE PELE
Exposição demasiada ao Sol coloca

agricultores em grupo de risco



Agosto - Setembro/2012 Agosto - Setembro/2012
2 3

BÁSICO PARA

CONCURSOS

PROFESSOR DA
REDE PÚBLICA
(FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO)

Ou assista as disciplinas em

módulos ou aulas avulsas:

DIRETO CONSTITUCIONAL

DIREITOS DO CONSUMIDOR

FÍSICA

www.passaaqui.com.br

A melhor equipe de professores está esperando você!

Acesse já e comece a estudar hoje mesmo! www.passaaqui.com.br



Agosto - Setembro/2012 Agosto - Setembro/2012
4 5

Presidente
Vice-presidente

Tesoureiro

Secretário
Diretor Administrativo

Diretor Executivo

Suplentes

Titulares

Suplentes

Delegado
adjunto à Faep

Suplente

Publicação oficial do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel 

Circulação bimestral

Coordenação: Paulo C. Vallini

Editor: Jair R. dos Santos
jair@gruponewmidia.com.br

(45) 9972-6113

Redação: Michelle M. Mello De Nez
editoria@revistasindirural.com.br

Departamento Comercial:
(45) 3037-7829 / 9972-6113

comercial@revistasindirural.com.br

Projeto gráfico e diagramação
NewMídia Comunicação

www.gruponewmidia.com.br
Rua Rio Grande do Sul, 111

CEP 85.801-010 - Cascavel-PR 

Paulo Roberto Orso
Gelso Paulo Ranghetti
Ângelo Custódio
Romero Eugênio
Paulo Cezar Vallini
Paulo Roberto Orso
Nelson Emílio
Menegatti

Modesto Félix Daga
Haroldo Stocker
Milton Pedro Lago
Valmir Antônio Oldoni
Alceu Paulo Liberalli
Osvino Lemke (in 
memoriam)
Gion Carlos Gobbi

Lyro Iltor Koppenhagen
Genor Frare
Isaías Luiz Orsatto

José Torres Sobrinho
Carmem Terezinha
Benetti Jung
Darci Fracaro

Paulo Roberto Orso

Nelson Emílio Menegatti

CONSELHO FISCAL

DIRETORIA

Mudanças na SindiRural
EDITORIAL

A vida é feita de mudanças. Algumas 
não previstas, outras programadas, mas 
sempre temos que buscar extrair delas o 
melhor. Há cinco anos como editor da Sin-
diRural, o competente jornalista Marcos 
Giovanella se afasta agora da publicação 
para se dedicar a outros projetos pesso-
ais. Deixa-nos com a imensa responsabi-
lidade de continuar um trabalho sólido e 
profissional de mais de cinco anos à fren-
te da revista oficial do Sindicato Rural.

Com esse objetivo, preparamos uma 

edição muito especial para nossos leito-
res. O projeto gráfico, coordenado pela 
NewMídia/Lápis Digital é uma das novida-
des. Entre nossas reportagens, destaque 
para os focos de formigas cortadeiras na 
região, a produção de leite do Reassen-
tamento São Francisco em Cascavel, as 
altas incidências de câncer de pele entre 
agricultores e a instalação do radar mete-
reológico do Simepar em Cascavel. Tam-
bém continuamos atentos aos trâmites do 
novo Código Florestal em Brasília. Traze-
mos também uma entrevista com Cícero 
Bley, superintendente de Energias Reno-
váveis de Itaipu Binacional, que fala sobre 
os projetos da usina e os avanços do uso 
de biogás nas propriedades rurais.

Boa leitura!

Com nova editoria, a revista se 
consolida como porta voz dos 
interesses dos associados

ACONTECEU

A campanha realizada pelo Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel para arrecadar donativos foi 
um sucesso. No dia 1° de agosto o Condomínio 
da 3ª Idade de Cascavel recebeu cobertores, 
roupas e outros donativos. A contribuição foi 
feita pelos associados do Sindicato.

O Sindicato Rural Patronal de Casca-
vel representado pela gerente do Sindica-
to, Elza Pinto, em parceria com a Cresol e 
Agrivel, ministrou uma palestra na Comu-
nidade São Francisco, cujo tema era “Pre-
vidência Rural”. O evento ocorreu no dia 
27 de julho e reuniu diversos produtores 
rurais. O objetivo da palestra era informar 
e orientar os produtores de como procede-
rem com a previdência rural.

“Previdência Rural” é tema 
de palestra do Sindicato

Terceira idade recebeu 
donativos de associados
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Sindirural - Em relação aos projetos 
da Granja Colombari e do Condomínio de 
Agroenergia da Microbacia do Rio Ajurica-
ba. O que estes conquistaram desde que 
foram implantados?

Cícero Bley - Em um país onde a agro-
pecuária é a base da economia, estes pro-
jetos geraram uma nova perspectiva para 
a economia rural, que até então sempre 
esteve focada na produção de proteínas, 
grãos, leite e carne. Assim, passam a ter o 
biogás, um produto energético, como um 
novo produto nesta cadeia. Estes projetos 
levam tecnologia para o campo e fortalecem 

“Biogás traz nova 
perspectiva para 
a economia rural”

Em entrevista exclusiva para a revistaSin-
diRural, Cícero Bley fala da importância 

dos projetos relacionados à utilização do 
biogás em propriedades rurais como alter-
nativa econômica para o produtor rural e 
as novidades relacionadas a eles. Ele fala 
também do potencial do biogás e seu impac-
to na região Oeste do Paraná. Bley explica 
os objetivos do laboratório de biogás e do 
Centro Internacional de Energias Renováveis 
com ênfase em biogás, ambos instalados no 
Parque Tecnológico Itaipu.

Projetos como o Condomínio de Agroe-
nergia para Agricultura Familiar da Microba-
cia do Rio Ajuricaba, que consiste em apro-
veitar o biogás, resultante da decomposição 
da matéria orgânica em um biodigestor. O 
biogás é canalizado para um motogerador, 
capaz de prover energia para as proprie-
dades rurais ou alimentar a rede pública de 
eletricidade. A matéria orgânica é transfor-

CíCERO BLEY
ENTREVISTA

Graduado em Engenharia 
Agronômica pela 

Universidade Federal 
do Paraná (UFPR), pós-

graduado em Ciências 
do Solo, mestre em 

Engenharia Civil pela 
Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), 
Cícero Bley é atualmente 

superintendente de 
Energias Renováveis 
da Itaipu Binacional 

e assessor do Diretor 
Geral Brasileiro para 

coordenação/implantação 
do Programa Plataforma 

Itaipu Energias 
Renováveis.

mada em biofertilizante de alta qualidade, 
que pode ser aplicado em pastagens ou ou-
tras culturas.

Outro destaque é o projeto da Gran-
ja Colombari, na cidade de São Miguel do 
Iguaçu, que fornece eletricidade para a 
propriedade e vende o excedente para 
a Copel. A transformação dos dejetos da 
criação de suínos é utilizada para fornecer 
essa energia.

A Itaipu ainda é parceira de um proje-
to desenvolvido na cidade de Entre Rios do 
Oeste. O município pode ser autossustentá-
vel em energia, a partir da produção de bio-
gás gerado pelo dejeto de animais. Todos os 
projetos buscam anternativa para a geração 
de energia em propriedades rurais desen-
volvidos a partir dos dejetos de animais e 
têm sido de grande economia e sustentabili-
dade para o produtor rural. 

a economia local.
Sindirural - Há alguma novidade em 

relação a esses projetos? Qual tem sido 
sua expectativa?

Cícero Bley - Sim. Uma é o projeto de 
gasoduto rural que fizemos para o Condomí-
nio para conectar as pequenas propriedades 
que tratam seus dejetos em biodigestores, 
produzem biogás e pelo gasoduto é levado 
a uma micro-central termelétrica. Permitin-
do assim a fundação de uma cooperativa 
em torno das cadeias de fornecimento que 
constituem a economia do Biogás. Esta no-
vidade viabiliza o projeto de pequenas pro-

priedades, próximas uma das outras, através 
do conceito de condomínio.

Outra é o desenvolvimento de um siste-
ma de purificação do biogás, para se obter o 
gás metano (CH4), com 95% de pureza. Este 
sistema permite que o biogás, composto por 
aproximadamente 60% de metano, 40% de 
dióxido de carbono e ácido sulfídrico, seja 
transformado em bio-metano praticamente 
puro e se adeque aos parâmetros exigidos 
pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) 
para o gás natural. Esta novidade cria uma 
nova rota de desenvolvimento para o biogás, 
podendo utilizá-lo como energia veicular ou 

ainda transformá-lo através da reforma do 
metano em hidrogênio (H2), que será um 
dos combustíveis do futuro.

 Sindirural - Como tem sido a aceita-
ção dos agricultores em relação a esses 
projetos nas propriedades rurais? 

Cícero Bley - Os agricultores veem estes 
projetos como uma nova realidade no meio 
rural, uma forma de segurar a família no 
campo, diante de novas perspectivas. Uma 
maneira de receber mais apoio de institui-
ções de pesquisa e assistência e uma forma 
de poder ajudar o meio ambiente.

Sindirural - Sobre o projeto desenvol-

vido na cidade de Entre Rios do Oeste. 
Qual a importância deste para o municí-
pio? De que maneira a população é be-
neficiada?

Cícero Bley - O município de Entre 
Rios do Oeste possui uma população de 
aproximadamente 4 mil habitantes no qua-
dro urbano e um plantel de 130 mil suínos 
no quadro rural. Isto exige que o município 
tenha um plano de saneamento ambiental 
apropriado a suas características. Diante 
disto, o projeto visa prover plano de sanea-
mento ambiental para o município e torná-lo 
um modelo com saneamento energeticamen-

”O objetivo é de gerar e 
disseminar conhecimento 
na área do biogás através 
do desenvolvimento de 
pesquisas de otimização e 
caracterização do biogás 
com diferentes substratos 
na região Oeste do 
Paraná”
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te sustentável.
Sindirural - Tendo em vista que o pe-

queno produtor possui em sua proprieda-
de um volume reduzido de dejetos. Como 
ele irá se beneficiar da alternativa com 
biogás?

Cícero Bley - Cada projeto deve ser de-
senvolvido de forma adequada as necessida-
des do produtor e características da região. 
O pequeno agricultor que faz o tratamento 
dos dejetos já possui o ganho direto com uti-
lização de biofertilizante. O biogás produzi-
do pode ser utilizado como fonte de energia 
térmica para cocção (cozimento), higieniza-
ção de equipamentos da ordenha, aqueci-
mento de água e aquecimento nas granjas. 
Ainda existe a possibilidade de participar de 
um condomínio de agroenergia, por meio de 
gasodutos, interligando várias propriedades 
a uma central termelétrica.

Sindirural - Quais as consequências 
para o meio ambiente se os dejetos não 
fossem utilizados para geração de ener-
gia?

Cícero Bley - A falta de tratamento e 
destino adequado destes dejetos têm como 
primeira consequência a contaminação dos 
recursos hídricos, escassos e vitais para o 
ser humano. Além disso, ocorre à emissão 
de metano (CH4) na atmosfera, que é um 
gás de efeito estufa 21 vezes mais nocivo 
à camada de ozônio que o dióxido de car-
bono (CO2). Esta emissão ocorre devido à 
biodigestão anaeróbia da biomassa residual 
(dejeto), que ocorre naturalmente no meio 
ambiente.

Sindirural -  Qual é a potencialidade 
do biogás?

Cícero Bley - O biogás é um combustí-
vel que está presente na natureza como os 
outros combustíveis, precisando apenas ser 
extraído da forma correta. Como combustí-
vel apresenta grande versatilidade e pode 
ser utilizado na geração de energia térmica, 
substituindo a lenha, outros gases e a pró-
pria energia elétrica. Na geração de energia 
elétrica em geração distribuída complemen-
tado a matriz energética ou como energia 
veicular.

Sindirural - Na região Oeste do Pa-
raná, qual é o impacto da utilização do 
biogás?

Cícero Bley - A região oeste do Paraná 
é uma região sustentada sobre a atividade 
agropecuária. A utilização do biogás está 
diretamente ligada ao saneamento ambien-
tal no que diz respeito à preservação dos 
recursos hídricos. Está ligada a substituição 
da lenha na geração de energia térmica em 
agroindústrias e aviários. Hoje existe um dé-
ficit na região com relação à disponibilidade 

de lenha. Está ligada também a geração de 
energia elétrica para o consumo próprio ou 
comercialização.

Sindirural - O primeiro laboratório de 
biogás do Brasil está instalado no Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI). Qual é o objetivo 
desse laboratório e as metas a serem al-
cançadas por meio dele?

Cícero Bley - O Laboratório do Biogás é 
fruto de uma parceria entre ITAIPU Binacio-
nal, a Organização das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Industrial (UNUDI), a 
Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), 
a Universidade Federal da Integração Lati-
no-Americana (UNILA) e a Universidade de 
Boku em Viena (Áustria). O objetivo é de 
gerar e disseminar conhecimento na área 
do biogás através do desenvolvimento de 
pesquisas de otimização e caracterização do 
biogás com diferentes substratos na região 
Oeste do Paraná. Visa ser referência para 
implantação de outros laboratórios em dife-
rentes regiões promovendo a organização 
de um grande banco de informações com-
partilhadas das diferentes variedades de 
biomassa do país.

Sindirural - Qual a finalidade do Cen-

tro Internacional de Energias Renováveis 
com ênfase em biogás (CIER-Biogás), 
criado no PTI?

Cícero Bley - Este centro tem como mis-
são desenvolver o biogás como um produto 
na economia rural, agroindustrial e urbana. 
Este desenvolvimento é feito através de 
parcerias com instituições de pesquisa e 
universidades na busca de criar referências 
e soluções tecnológicas e disponibilizá-las 
para a sociedade. 

Sindirural - Por que a Itaipu se in-
teressou e está incentivando a geração 
distribuída?

Cícero Bley - A geração distribuída é um 
meio de gerar sustentabilidade econômica 
em projetos que visam o saneamento am-
biental. A geração de energia e comerciali-
zação é uma das formas de aplicar o biogás 
e com ela consolidada é possível fomentar o 
desenvolvimento de novas fontes de ener-
gias renováveis. Tudo isto está diretamente 
ligado à missão e objetivos estratégicos da 
Itaipu.

Sindirural - Como funciona o sistema 
de geração distribuída?

Cícero Bley - Na forma convencional 
de geração de energia, a geração é centra-
lizada em grandes fontes geradoras como 
hidrelétricas ou termelétricas. A energia é 
transmitida por grandes sistemas de trans-
missão e distribuição. A geração distribuída 
é um modelo de geração de menor porte, 
descentralizado e localizado próximo às 
unidades consumidoras. Possui como van-
tagem, aproveitar a grande rede de distri-
buição existente, evitando necessidade de 
expansão do sistema de transmissão, baixo 
impacto ambiental, menor tempo de implan-
tação, diversidade na matriz energética. 

Sindirural - Quais são os setores da 
economia que se beneficiarão com esse 
sistema?

Cícero Bley - Este sistema provoca o 
desenvolvimento da economia local. Empre-
sas de projeto, empresas voltadas a manu-
tenção, empresas de soluções tecnológicas, 
instituições de pesquisas, universidades, 
todas essas serão beneficiadas. 

Sindirural - Para um melhor desenvol-
vimento do projeto de geração distribuí-
da, quais seriam as medidas eficazes?

Cícero Bley - É importante o apoio de 
instituições ou empresas especializadas 
que conheçam as legislações ambientais e 
regulamentações vigentes. Elas conseguem 
desenvolver um estudo energético da pro-
priedade, diagnosticando os principais tipos 
de energias utilizadas. Diante disto é possí-
vel desenvolver um projeto sustentável para 
esta propriedade. 

“Esta novidade cria 
uma nova rota de 
desenvolvimento para o 
biogás, podendo utilizá-
lo como energia veicular 
ou ainda transformá-lo 
através da reforma do 
metano em hidrogênio 
(H2), que será um dos 
combustíveis do futuro”

MAIS CRÉDITO

O Plano Safra 2012/2013 e o Programa 
Nacional de Habitação Rural foram lan-

çados pelo Banco do Brasil no dia 9 de julho 
em Cascavel pelo superintendente regional 
de varejo do Banco do Brasil, Dirceu Tessa-
ro. O evento ocorreu no Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel e reuniu representantes 
de sindicatos rurais da região e de outras 

Plano Safra 2012/13 é lançado pelo BB
Serão disponibilizados 
R$115 bilhões para o 
setor e prevê-se que  
100 mil casas na zona 
rural sejam financiadas 
pelo Programa Nacional 
de Habitação Rural

PLANO SAFRA

Investimentos
O BB aplicará R$ 10,5 bilhões na 

safra 2012/2013, significando um au-
mento de 14% em relação à safra an-
terior. Na agricultura de baixo carbo-
no, será investido R$ 1,5 bilhão, valor 
que representa o incremento de 25% 
no volume de crédito da safra anterior. 
Outra novidade é o seguro agrícola do 
café, oferecido aos produtores mutuá-
rios de operações de custeio agrícola. 
O seguro irá garantir as lavouras de 
café em todo território nacional, con-
siderando a existência de zoneamento 
agrícola. O sistema prevê ventos for-
tes e frios, geadas, granizo, chuvas em 
excesso, variação de temperatura, co-
berturas para tromba d’água, incêndio 
e queda de raio. “O plano é satisfató-
rio com o aumento de recursos, mas 
principalmente pela redução de juros 
e diminuição do custo e maior volume 
de recursos do Proagro e seguro. Com 
isso, o produtor pode investir mais em 
tecnologia, assegurar sua lavoura e 
aumentar sua produtividade e renda”, 
conclui o presidente do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel, Paulo Orso.

Programa Nacional 
de Habitação Rural 

O Banco do Brasil também lançou o 
Programa Nacional de Habitação Rural, 
que consiste em oferecer recursos para 
a construção e reforma de moradias aos 
agricultores e produtores rurais. O financia-
mento é dividido em três grupos:  Grupo 1, 
beneficia agricultores e trabalhadores rurais 

com renda familiar anual de até R$ 15mil. 
Os limites de créditos são de até R$ 25mil 
para construção e de até R$ 15 mil para a 
reforma, não há cobranças de encargos. 
Grupo 2 exige renda familiar anual de R$ 15 
a R$ 30 mil. Os encargos financeiros desse 
grupo são de 5% ao ano + TR. E por fim no 
Grupo 3, a renda familiar anual deve ser de 
R$ 30 a R$ 60 mil. Os juros variam entre 
6% e 8% ao ano + TR. A estimativa é de que 
sejam financiadas cem mil casas até 2014.

instituições, produtores rurais, o prefeito 
Edgar Bueno e o secretário de agricultura 
João Cunha.

No total serão destinados R$115,2 bi-
lhões para a agricultura empresarial na safra 
2012/2013, sendo R$ 28,2 bilhões para os 
programas de investimentos. O aumento de 
crédito é de 7,5% em relação à safra an-
terior e a redução da taxa de juros anual é 
de 6,75% para 5,5%. Os juros para custeio 
acima de R$ 20 mil foram reduzidos de 4,5% 
ao ano para 4%. Para o médio produtor, que 
a taxa de juros era de 6,25% passa a ser de 
5% ao ano. “O banco está disponível para 
as agências acolherem as propostas dos 
nossos produtores rurais. Queremos au-
mentar nossa participação no agronegócio 
e fortalecer nossa parceria com o produtor 
rural, para que se tenha uma grande safra 
2012/2013”, diz o superintendente.

Para o produtor rural Valmor Pietsch, 

O superintendente regional de varejo do Banco do Brasil, Dirceu Tessaro e o presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, durante apresentação do Plano Safra na sede do Sindicato

essas mudanças contribuem para melhorar 
o acesso ao crédito no setor rural. “Exce-
lente esse plano, tanto na redução de juros 
quanto no aumento de crédito. Com certeza 
vou investir”, conta o produtor. Já para o en-
genheiro agrônomo e empresário Daniel Ga-
lafassi, esse plano vai oferecer ao agricultor 
uma redução de custo e consequentemente 
um aumento na renda. “Ele vai investir em 
maquinários e implementos, ocorrendo as-
sim um melhor plantio e uma boa condução 
das suas lavouras, proporcionando uma 
melhor produtividade e maior retorno finan-
ceiro”. O secretário municipal de agricultura 
João Cunha diz que é de suma importância 
os produtores utilizarem esses recursos de 
maneira eficaz. “O produtor rural precisa 
estar atento na questão da produção, no in-
vestimento em equipamentos, se ele souber 
incrementar sua produção, terá sucesso”, 
observa.
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REGISTRO
Índios Guarani na 
região Oeste

O Sindicato Rural Patronal 
de Cascavel, representado pelo 
secretário Paulo Vallini, esteve 
presente numa reunião no dia 
6 de julho, na cidade de Foz do 
Iguaçu. O objetivo da reunião era 
apresentar a situação regional 
dos Índios Guarani na região 
Oeste do Paraná. O evento foi 
promovido pelo Governo do 
Estado através de sua Secretaria 
Especial para assuntos fundiários. 
Na reunião estiveram presentes 
representantes do Governo do 
Estado, da Funai, OSCIP’S ligadas 
a causa indígena, Incra, Procu-
radoria Federal e representantes 
dos Sindicatos Rurais da região 
envolvida e do assessor jurídico 
da FAEP.

O Sindicato Rural Patronal de Cascavel promoveu um café da manhã especial em comemoração ao 
Dia do Agricultor. O evento ocorreu no auditório do Sindicato, na manhã de 27 de julho. A confraterniza-
ção reuniu diversos produtores rurais, familiares e amigos. Num bate papo descontraído e saboreando 
diversos quitutes oferecidos no café, os convidados puderam discutir assuntos relacionados à sua ativi-
dade agropecuária.  “Nosso objetivo é mostrar a importância do agricultor. Valorizá-lo, reconhecer o seu 
trabalho, que é fundamental para nosso país, é um dia especial”, observa presidente do Sindicato Rural, 
Paulo Orso, “Desejamos que a opinião pública e entidades ligadas ao setor agropecuário também enal-
teçam e valorizem o trabalho do agricultor”, enfatizou o presidente. O Dia do Agricultor foi oficialmente 
instituído em 28 de julho de 1960 pelo então presidente Juscelino Kubitschek, por meio do Decreto 
48.630, em comemoração ao centenário do Ministério da Agricultura.

Sindicato Rural comemora o Dia do Agricultor

A 1ª Feira de Tecnologias Agroindustriais do Oeste do Para-
ná – Agrintec foi lançada no dia 17 de julho. O evento (foto) foi 
realizado na Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC) 
e reuniu autoridades, representantes de instituições e empresas 
ligadas à agroindústria. A feira será realizada nos dias 1º e 2 de 
setembro no Centro de Convenções. Será exposto o que há de 
mais recente em produtos e tecnologias no ramo agroindustrial. 
O evento será aberto ao público, destinado especialmente a es-
tudantes, pesquisadores, profissionais e empresários da área de 
agroindústrias . A organização é da Fundetec em parceria com o 
curso de Tecnologia em Alimentos da FAG/Dom Bosco, Instituto 
Água Viva e Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Agrintec - 1ª Feira de Tecnologias 
Agroindustriais do Oeste do PR

Toledo comemora R$ 1 bi no VBP
Pelo terceiro ano o município de Toledo chegou à marca de 

R$ 1 bilhão no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP). 
Referente à safra 2010/2011, o município somou neste ano R$ 
1.118.066.739,98 na venda dos produtos do setor primário.  A 
comemoração do novo recorde ocorreu no dia 28 de julho, no Me-
morial do Agricultor, na cidade de Toledo. Um dos assuntos mais 
comentados entre as autoridades do agronegócio e produtores, 
durante a comemoração do VBP, foi a tecnologia a serviço da 
propriedade rural. O município de Toledo, há 14 anos, é líder na 
produção agropecuária no Estado do Paraná. Parte da conquista 
do R$ 1 bilhão no VBP e a liderança da marca no Estado deve-se 
ao investimento na infraestrutura rural e à procura do agricultor 
pela inovação, busca de novas ferramentas e tecnologias.

O Sindicato Rural Patronal de Cascavel, representado pelo secretário 
Paulo Vallini, esteve presente no I Seminário Regional sobre Intoxicação 
por Agrotóxicos. O evento promovido pela 10ª R.S/Divisão de Vigilância 
em Saúde em parceria com a Unioeste, ocorreu no dia 25 de julho, no 
Anfiteatro da Universidade. O objetivo era sensibilizar os profissionais 
que atuam com a temática, quanto à vigilância em saúde, notificação, 
diagnóstico e tratamento de casos de intoxicação por agrotóxicos. Na 
ocasião diversos temas foram abordados, como: Impacto do uso dos 
agrotóxicos na saúde e meio ambiente, Avaliação da Saúde dos Trabalha-
dores expostos aos agrotóxicos e Notificação de intoxicações por agro-
tóxicos. Foi apresentado um trabalho realizado nos municípios de Anahy 
e Ibema sobre o perfil dos trabalhadores quanto ao uso de agrotóxicos.

O painel de custo de pro-
dução do Projeto Campo Futuro 
da Conferação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA) em par-
ceria com o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea), foi tema de discussão 
no Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel. O evento promovido 
pela Faep, CNA e Cepea ocorreu 
no dia 11 de julho e reuniu téc-
nicos e produtores. O painel con-
siste no levantamento do custo 
de produção para as culturas de 
soja, milho, milho safrinha e trigo, 
definindo-se a propriedade típica 
da produção de cada região de 
estudo. Na ocasião foi debatido 
o tema e preenchido planilhas 

Sindicato Rural participa de seminário 
sobre Intoxicação por Agrotóxicos

O evento ocorreu no dia 25 de julho no Anfiteatro da Unioeste

Custo da produção 
de grãos é 
debatido

de custos, mas por enquanto os 
números não foram validados. O 
Campo Futuro é um projeto que 
alia a capacitação do produtor 
rural à geração de informação 
para a administração de riscos de 
preços, de custos e de produção 
na propriedade rural. O produtor 
aprenderá a calcular o seu custo 
de produção e a utilizar ferra-
mentas para o gerenciamento 
de riscos de preços. Os riscos da 
produção são administrados pelo 
uso do seguro rural. A geração de 
informações é tarefa da CNA, em 
parceria com o CEPEA/ESALQ, o 
PECEGE/ESALQ e a UFLA/CIM.

O evento reuniu técnicos e produtores no Sindicato Rural de Cascavel
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Elas têm aparência inofensiva. A passos 
lentos nos encantam quando desfilam 

carregando folhas imensas para seus ni-
nhos. Nas fábulas e até mesmo na Bíblia, 
esse inseto foi transformado em herói, sem-
pre simbolizando o trabalho árduo, organi-
zação e a persistência. Porem, uma análise 
mais real do impacto das formigas cortadei-
ras na agricultura as colocam em papéis in-
versos. O ataque desses insetos tira o sono 
dos produtores rurais e trazem grandes 
perdas econômicas para as propriedades. A 
região Oeste do Paraná, que se via livre des-
se perigo já começa a registrar os primeiros 
focos da presença desse inseto, que já está 
causando prejuízos.

As formigas cortadeiras estão em toda 
parte: plantações, pomares, hortas, pasta-
gens, mata ciliares e áreas de refloresta-
mento. Dez formigueiros adultos consomem 
25 kg de pasto por dia, quantidade corres-
pondente à dieta diária de um boi adulto. 
“Em mais de 25% das propriedades rurais 
da região extremo Oeste do Paraná as for-

O aumento do ataque das formigas cortadeiras na 
região deixa o campo em alerta. Mais de 25% das 
propriedades rurais da região do extremo Oeste do 
Paraná já registraram ataques

migas cortadeiras marcam presença”, diz 
o engenheiro agrônomo da Emater, Egidio 
Gotardo. As formigas cortadeiras não se 
alimentam de vegetais. As folhas e outros 
materiais que elas transportam são levadas 
para dentro do formigueiro e utilizados para 
sustentar um fungo (Leocoagaricus gon-
gylophorus), que ao se proliferar servem 
de fonte de alimento para a colônia. A ação 
desses insetos pode ser tão terrível que mui-
tas plantas já não sobrevivem mais após o 
ataque contínuo em suas folhas.

Na natureza, há dois gêneros de formi-
gas cortadeiras: Atta (Saúvas) e Acromyrmex 
(Quenquéns). As saúvas causam grandes 
prejuízos nas atividades agrossilvipastoris. 
Possuem seis espinhos no dorso, as operá-
rias são grandes, vivem em ninhos grandes, 
com muitas panelas e formam carreiros su-
perficiais. A espécie trabalha mais durante a 
noite e é de difícil controle. Já as Quenquéns 
possuem de oito a dez espinhos no dorso, 
suas operárias são menores, fazem peque-
nos ninhos, com poucas panelas, podem ser 

identificadas pela terra granulada solta mis-
turada com a palha, cortam e transportam 
folhas e também trabalham mais durante a 
noite, mas são de fácil controle.

ATAqUE E FORMAçãO DO SAUVEIRO
“As formigas atacam principalmente 

vegetais que são substratos a serem trans-
formados pelos fungos existentes dentro da 
colônia. Entretanto, também podem ser pre-
dadoras de outros insetos ou animais, como 
forma de defesa. Seu foco alimentar são 
principalmente folhas largas, tais como frutí-
feras, hortaliças, soja, eucaliptos, e plantas 
nativas. Também atacam plantas de folhas 
estreitas, tais como aveia, trigo, gramas e/
ou capins”, explica o engenheiro Egidio Go-
tardo.

O formigueiro é chamado de sauvei-
ro. Ele contém terra solta, visível, formada 
pelas partículas do solo. Os olheiros, que 
são os orifícios de entrada e saída da saúva 
estão localizados nessa terra solta. Na área 
subterrânea estão localizadas as câmaras, 
também chamadas de “panelas e os canais 
que ligam a essas panelas. De acordo com o 
Conselho de Sanidade Agropecuária (CSA), 
a formação de um novo sauveiro ocorre em 
duas fases: o voo nupcial e a abertura dos 
olheiros.

No voo nupcial é quan-
do ocorre o acasalamen-
to entre machos (bitus) 
e içás (fêmeas). Estes são 
liberados dos formiguei-

Elas estão entre nós

CAPA

A COMPOSIçãO DE UM SAUvEIRO
A  RAINHA
B  IçAS - São as fêmeas que irão se transformar em rainhas.
C  BITUS - Machos.
D  SOLDADOS - Responsáveis pela defesa do sauveiro. São 5% do total da 
população.
E  CORTADEIRAS - Cortam e levam as folhas para dentro do sauveiro. 
Correspondem a 15% do total da população.
F  GENERALISTAS - 30% da população do formigueiro.
G  JARDINEIRAS - Responsáveis pela limpeza do sauveiro. São 50% da população.

A

B C D

E F
10 sauveiros adultos consomem

25 kg=
de forragem/dia

ros adultos no início da estação chuvosa, 
de setembro a dezembro. Essa revoada se 
dá pela primeira vez quando o sauveiro se 
encontra na fase adulta, aos 30 meses após 
a penetração da içá no solo. A partir daí, re-
pete-se todos os anos, proliferando o inseto. 
De volta ao solo, após o voo nupcial, ocor-
re a abertura dos olheiros. É quando a içá 
(rainha), inicia os trabalhos de formação do 
novo sauveiro, fazendo a escavação do ca-
nal, a panela inicial e regurgitamento do fun-
go que trouxe do sauveiro de origem para 
sua alimentação e da colônia. A abertura do 
primeiro olheiro ocorre em torno de 90 dias 
após penetração da içá no solo. O segundo 
aparece aos 14 meses após a abertura do 
primeiro. Aos 80 a 85 dias da abertura do 
segundo surgem os outros olheiros.  “No 
sauveiro podem viver de três a cinco 
milhões de formigas. Numa proporção 
média de 5% soldados, 45% corta-
deiras e 50% jardineiras. Além de bitus 
(15.000) e içás (3.000) nos períodos de 
revoada. O percentual de sobrevivência das 
rainhas fecundadas é menor que 0,5%”, co-
menta Gotardo.

PREJUízOS
Os prejuízos que esses insetos causam 

são devastadores. “Elas podem provocar 
desde pequenos danos até perdas muito sig-
nificativas, ou mesmo perdas totais em cul-
turas. Devido à grande quantidade de folhas 
que consomem, podem chegar a destruir 
plantações comerciais. Um formigueiro adul-
to, com 3 a 5 milhões de formigas, consome 
até 25 kg forragem por dia ou uma tonelada 
de folhas de eucaliptos ao ano. Podem tam-

Consumo
diário de um 
boi adulto

bém danificar construções civis pelas gale-
rias e panelas que fazem sob os alicerces 
das construções e até danificar máquinas 
em trânsito nas lavouras e pastagens”, aler-
ta o engenheiro. 
De acordo 
com o CSA, 
em povo-

amentos de eucaliptos bastam apenas 
quatro formigueiros adultos para ocasionar 
prejuízos em 14% na produção de madeira. 

Além da erosão 
do solo e a 

presença 
de ervas 
d a n i -

nhas.

Ao contrário das fábulas e do exemplo de trabalho e persistência, as formigas causam grandes estragos nas lavouras

Após três ataques sucessivos, as saúvas podem matar toda uma plantação de eucaliptos
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COMO IDENTIFICAR
E PREVENIR

Tendo em vista que esses 
insetos agem mais durante a noite, ser 

surpreendido de um dia para outro com a 
plantação cortada não seria algo anormal. 
O engenheiro Gotardo aponta algumas dicas 
para essa identificação. “Observe a apa-
rência de folhas cortadas ou até a retirada 
completa destas folhas da planta mãe. Ao 
fazerem o transporte das folhas, as formi-
gas deixam carreiros ou pistas bem visíveis 
em direção aos olheiros de entrada”, diz o 
engenheiro.

Para a prevenção, é muito importante 
monitorar os locais de focos das formigas. 
“Deve-se manter sob controle os ninhos 
existentes. Não permitir que as revoadas 
sejam frequentes a ponto de causar preo-
cupações”, aponta o engenheiro. Segundo 
ele, essas formigas devem ser considera-
das insetos naturais, que têm seu papel no 
ecossistema. A sua reprodução faz parte do 
processo de preservação da espécie. “Elas 
já existiam por aqui bem antes do ser huma-
no e habitam esta região com muito conhe-
cimento, e, portanto também fazem parte 
deste ecossistema”, lembra.

PLANTAçõES ATINGIDAS 
Em Cascavel, as formigas cortadeiras 

atacaram o pomar do produtor José Torres. 

COMO FAzER O CONTROLE

SAúVAS
Utilizar cones de plástico presos ao 
tronco, quando em áreas pequenas. 
Culturas de porte maior e alta densidade, 
a utilização desse método torna-se 
inviável.

qUENqUÉNS
Localizar a colônia e destruir 
manualmente o fungo ou a rainha.

MECÂNICO

ISCA GRANULADA
O método consiste em medir a área e calcular a dose recomendada por m² de formigueiro. 
No Paraná há dois ingredientes ativos disponíveis para esta modalidade de aplicação: 
sulfluramida e fipronil.

CONCENTRADO PARATERMONEBULIzAçãO
Esse método é o mais eficiente, porém, de custo elevado. Misturar a dose recomendada 
com óleo diesel; localizar alguns olheiros e injetar fumaça. Quando a fumaça sair de outros 
olheiros, tapar com terra, até que não tenha mais olheiro saindo fumaça. No Paraná há 
dois ingredientes ativos disponíveis: permetrina e deltametrina.

QUÍMICO

Após sair do sauveiro, as rainhas (Içás) iniciam o voo nupcial, é quando ocorre o acasalamento com os machos (bitus)

Um formigueiro de saúva pode consumir 
uma tonelada de folhas por ano, equivalente 
a 80 árvores.

Dez formigueiros adultos chegam a cortar 
21 a 25 kg de pastagem por dia. Isso repre-
senta o consumo de um boi.

Em busca de alimento as formigas percor-
rem distâncias que ultrapassam 200 me-
tros.

As formigas cortadeiras correspondem a 
70% dos gastos no combate a pragas e 
eucaliptos.

Uma planta de eucalipto pode morrer se 
tiver suas folhas cortadas três vezes con-
secutivas. 

Na pastagem velha elas podem chegar a 64 
sauveiros por hectare.

As formigas içás, durante o voo podem per-
correr um quilômetro de distância e atingir 
até 100 m de altura, facilitando a formação 
de novos formigueiros.

De cada dez mil rainhas fecundadas, apenas 
cinco formarão um novo sauveiro.

“Há mais de um ano convivo com o ataque 
dessas formigas. Elas cortam todas as folhas 
das laranjas, mexiricas e eucalipto. Quando 
utilizo veneno em um lugar, elas aparecem 
em outro, está muito difícil combatê-las”, re-
clama Torres.

No município de Pato Bragado não é di-
ferente. Há dois anos elas estão causando 
grandes perdas econômicas para o produtor 
Gilson Favareto. “O prejuízo é alto, elas já 
consumiram plantação de soja, milho e nes-
se momento estão acabando com as folhas 
da mandioca e do abacate. Tem mais de 15 
formigueiros na minha propriedade”, conta 
Favareto. “Elas estão vindo da Reserva de 
Itaipu, que no momento não tem tomado me-
didas eficazes a respeito do caso”, aponta 
Favareto.

O agricultor Dionizio Spaniol, reclama do 
mesmo foco. “Não adianta eu controlar na 
minha propriedade se na Reserva de Itaipu 
eles não combatem essas formigas. Dessa 
forma, meu trabalho torna-se inútil”, enfa-
tiza Spaniol.

SENAR ENSINA COMO AGIR
COM AS FORMIGAS

O Senar (Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural) oferece um curso para quem 
deseja identificar os gêneros das formigas 
cortadeiras e aprender técnicas de combate. 
O engenheiro agrônomo e instrutor Marcelo 
Primo ressalta a importância dessa capa-

citação. “Devido à rápida proliferação dos 
formigueiros, pela falta de inimigos naturais, 
são necessárias providências imediatas de 
controle e o conhecimento da praga é a pri-
meira medida”, observa o engenheiro.

Para o agricultor Dionizio Spaniol, o cur-
so só veio a acrescentar. “Aprendi sobre a 
organização do formigueiro, como identificar 
o ataque das formigas e também a utilização 
de métodos de controle. Foi muito impor-
tante a realização desse curso”, observa o 
agricultor.

O instrutor afirma que o resultado do 
treinamento é satisfatório. “Os produtores 
percebem o potencial de estrago das formi-

ANATOMIA

  APRENDA A IDENTIFICAR AS CORTADEIRAS As duas espécies de formigas 
cortadeiras podem ser facilmente 
identificadas

Já as formigas cortadeiras do gênero 
Atta (saúvas) possuem 3 pares de 
espinhos no dorso do tórax.

As formigas do gênero Acromyrmex 
(quenquéns) têm 4 ou 5 pares de espinhos 
no dorso e, além disso, o seu dorso do 
gáster (parte do abdômen) é mais rugoso 
que o das saúvas.

gas e a biologia dos insetos. Elas ocupam 
partes profundas do solo, tornando-se mui-
to difícil de serem atingidas, por métodos de 
controle inadequado”, completa.

CURIOSIDADES
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PÉ NA 
ESTRADA

Empresa consolidada no Brasil como uma 
grande fabricante e exportadora de trato-

res, a Valtra oferece a seus clientes uma li-
nha completa de máquinas agrícolas. Tecno-
logia, qualidade e desempenho fazem parte 
desses maquinários, que só vem a facilitar o 
trabalho no campo e otimizar a produção do 
agricultor.

No dia 1º e 2 de agosto Cascavel rece-

Evento em Cascavel 
reuniu agricultores para 
conhecer novidades 
tecnológicas da valtra

beu o “Projeto Valtra Pé na Estrada”, rea-
lizado em parceria com a concessionária 
Shark Distribuidora. O evento ocorreu no 
Show Rural Coopavel e reuniu vários agricul-
tores de Cascavel e região.

Esse projeto passa por diversas cidades, 
onde é apresentado as mais modernas tec-
nologias em maquinários agrícolas. Há uma 
equipe de técnicos que orientam os agricul-

tores sobre o diferencial de cada máquina, 
suas funções e seu desempenho.  

“A linha Valtra aumentou seu portfólio de 
produtos e leva no “Valtra Pé na Estrada” 
uma linha completa de máquinas, temos a 
solução que garantirá uma produção exce-
lente para o agricultor. Desejamos aproximar 
o agricultor da empresa”, observa o coor-
denador comercial da Valtra, Fabricio Müller.

Os participantes puderam realizar teste drive e receber orientações de técnicos especializados no assunto

“O nosso cliente tem uma rede de con-
cessionárias para dar suporte, pois é inútil 
ter produtos de alta tecnologia e não ter su-
porte para essa máquina no campo. Nesse 
evento o agricultor adquire conhecimento e 
encontra inovação”, diz o coordenador.

Durante o evento os produtores pude-
ram realizar um teste drive e assim conhecer 
melhor o sistema e o desempenho das má-
quinas no campo. “Gostei muito da funcio-
nalidade dessa máquina, é tudo automático, 
de alta tecnologia e prática para o trabalho”, 
elogia o agricultor Nilmar Gadanski, que ex-
perimentou o modelo de trator BT 210. 

“Esse trator tem transmissão automáti-
ca, power shift e piloto automático. Isso fa-
cilita o plantio e aumenta a qualidade com 
relação ao paralelismo no momento de fazer 
o plantio. Não há necessidade do operador 
se preocupar em guiar o trator”, explica o 
coordenador Müller.

Para o agricultor Elói Chiuketi, conhecer 
mais da linha Valtra só veio a acrescentar. 
“Esse evento foi muito importante, pois 

Nilmar Gadanski: “Máquinas estão 
cada vez mais funcionais”

Eficiência e tecnologia

conheci sobre as diferentes tecnologias da 
linha, a plantadeira por exemplo, tem uma 
boa distribuição da semente e facilidade no 
manuseio dela, observa agricultor. 

O Valtra Pé na Estrada segue em dire-
ção a Maringá, Londrina e Rio Grande do Sul, 
sempre com o objetivo de mostrar o que há 
de mais moderno em máquinas agrícolas.

Elói Chiuketi: “É bom ter contato 
direto com as novidades em 
equipamentos do mercado”
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São notórios os inúmeros benefícios que a 
utilização do biodigestor traz ao produtor. 

Desde a sustentação econômica e energé-
tica até a melhoria de qualidade do meio 
ambiente. Porém há alguns inconvenientes 
nesse sistema, como o mau cheiro, as difi-
culdades com manutenção e a necessidade 
de espaço, fatores que para os pequenos 
produtores se tornam um problema.

Há 11 anos, o autodidata e técnico em 
pecuária Pedro Kohler, do município de Ma-
rechal Cândido Rondon, percebeu a necessi-
dade de um biodigestor para bovinocultura 
de leite familiar. “Comecei a desenvolver no 
sítio do meu pai. Na época não existia nada 
para essa situação. Criei vários modelos, até 
chegar ao atual”, conta Kohler. O modelo fi-
nal que Kohler chegou é construído em fibra 
de vidro, instalado na vertical, com metade 
enterrado no solo. “O sistema é de fluxo 
ascendente e de alimentação contínua. A ali-
mentação com dejetos é feita diariamente na 
parte inferior do biodigestor e ao mesmo ins-
tante acontece a descarga de biofertilizante 
na parte superior. Com ele sai diariamente os 
materiais sobrenadantes. Nos outros mode-
los de biodigestores esses materiais ficariam 
acumulados dentro do mesmo, diminuindo a 
eficiência do produto”, explica.

O modelo foi implantado no PTI (Parque 
Tecnológico de Itaipu) quando surgiu o pro-
jeto do Condomínio de Agroenergia do Rio 
Ajuricaba. “Neste momento abrimos uma 
empresa, a Biokohler Biodigestores, que foi 
incubada no PTI. Em parceria foi patenteado 

Uma nova opção

NOVIDADE

Técnico em pecuária cria 
modelo de fibra de vidro, 
de fácil manutenção, que 
reduz o mau cheiro e 
ocupa pouco espaço

o biodigestor”, observa Kohler. O gerente 
de programa de empreendedorismo do PTI, 
Antonio Machado, destaca a importância do 
modelo. “O apoio do PTI ao empreendimento 
se deve ao sistema do biodigestor, que aten-
de ao perfil do pequeno produtor rural, com 
custo acessível e eficaz no que se propõe”, 
observa o gerente.  O produtor Sirio Natah 
diz que aprovou o sistema. “Estou satisfei-
to com esse modelo de biodigestor. Princi-
palmente pelo benefício do biofertilizante 
aplicado ao pasto. Além da redução do mau 
cheiro na propriedade”, observa.

Os reflexos da criação de Pedro Kohler 
podem ser testemunhados pela sua própria 
família. “Minha casa sempre está quentinha 
e não pagamos por isso. Temos calefação no 
piso da casa, chuveiro a gás e água quente 
o tempo todo. Até o gás do fogão vem do 
biodigestor”, diz sorrindo a mãe de Pedro, 
a dona de casa Erna Kholer. “Há muito anos 
não compro gás. Meu filho é muito inteligen-

te e talentoso”, orgulha-se o pai, o produtor 
Hugo Kholer.

COMO ADqUIRIR
Para quem deseja implantar este pro-

duto, deve agendar uma visita de um dos 
técnicos da Biokohler. Será realizada uma 
pesquisa na granja e emitido o orçamento 
para a viabilização da instalação.

INVESTIMENTO
O custo do biodigestor varia de acordo 

com seu tamanho. É dimensionado segun-
do a produção de dejetos de cada granja. 
Os tamanhos são de 1 a 50 metros cúbicos 
de capacidade. O valor é de R$ 7.000 a R$ 
40.000.

“É uma grande satisfação ver o biodiges-
tor funcionando e ajudando os produtores. 
Proporcionando a eles mais conforto com 
o uso do biogás e do biofertilizante. Desta 
maneira reduz o mau cheiro e o número de 
moscas na propriedade, melhorando a quali-
dade do leite”, finaliza Kohler.

O inventor Pedro Kohler, com os pais orgulhosos: “Biodigestor supre energia para 
manter a casa com água quente o tempo todo, com calefação no piso e chuveiro a gás”

BIODIGESTOR

FIBRA DE VIDRO - Metal misturado 
aos dejetos depois de algum tempo oxida.

PRATICIDADE NA MANUTENçãO 
- Os dejetos da bovinocultura formam 
uma crosta e esse problema foi resolvido 
com o extravasor interno. Todo dia que é 
feita a alimentação, o material que está 
flutuando, que iria formar a crosta é ex-
pelido, sai forçado. Não há mais formação 
de crosta. Os materiais pesados (areia, 
pedra e outros) são retirados através de 

o biogás e queima-o. Assim o cheiro é 
eliminado.

INSTALAçãO NA VERTICAL - Pelo 
fato dele trabalhar na vertical, ele tem 
uma produção maior por m³ de reator e 
força o material a passar pela manta de 
lodo.

ESPAçO REDUzIDO Esse biodigestor 
ocupa apenas uma área de 3,5 metros 
de diâmetro. Para ampliar a produção, é 
só colocar um módulo ao lado.

Os benefícios do biodigestor Kohler ao produtor
um cano, que joga esse material para uma 
lagoa secundária, sem abrir o biodigestor. 
É uma manutenção preventiva. Nos outros 
modelos, a cada ano tinha que ser retirada 
a lona, abrir com máquinas, corria o risco de 
furar a lona debaixo, era um trabalho enor-
me. Com isso a maioria dos biodigestores 
eram abandonados.

REDUçãO DO MAU CHEIRO - Como o 
mau cheiro vem do biogás, quando é insta-
lado o biodigestor, ele fermenta e você capta 

Gerador que transforma biogás em energia elétrica.

CONVENIADASINDICATO RURAL
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CâNCER
DE PELE

SAúDE

Excesso de exposição 
solar coloca agricultores 
no grupo de risco da 
doença. De cada 100 
casos de câncer em 
Cascavel, 23 são de 
câncer de pele

Grande parte das vítimas de câncer de pele 
são trabalhadores rurais. A exposição ex-

cessiva ao sol em horários inadequados e a 
falta de protetor solar são os agravantes.

Segundo a dermatologista Luci Krüger, o 
contato com produtos tóxicos também pre-
judica o agricultor. “Paciente que se expõe 
aplicando veneno na área rural pode por 
uma ação química desse veneno, deixar a 
pele mais vulnerável formando eczemas que 
facilita a instalação do câncer de pele, com a 
exposição repetida ao sol”.

Os efeitos que o sol causa na pele du-
rante anos são muitas vezes irreversíveis, 
ficar atento a esses reflexos no corpo, é 
fundamental. Manchas, pintas, casquinha na 
pele, muitas vezes o que aparentemente é 
normal, pode se transformar em câncer de 
pele. De acordo com a dermatologista, essa 
doença é silenciosa. “Na maioria dos casos 
não há sintomas, a pessoa sente uma leve 
ardência em determinada região da pele e 
ignora, até aparecer uma mancha que se 
torna escamosa em área exposta ao sol”, 
explica a dermatologista.

A principal causa do câncer de pele é a 
exposição ao sol, aponta a médica. “O pior 
horário é entre 10h e 14h em que o raio 
UVA (Raio Ultravioleta), o que mais danifica 

e envelhece nossa pele, tem uma incidência 
maior”.

Segundo o INCA (Instituto Nacional de 
Câncer), o câncer de pele corresponde a 
25% de todos os tumores malignos regis-
trados no Brasil.

O tratamento é fundamental, há casos 
de tumores que se espalham rapidamen-
te pelo corpo, como o melanoma maligno 
metástico, que de acordo com o INCA, se 
concentra principalmente nas regiões Sul e 
Sudeste do Brasil.

De acordo com a dermatologista Luci, é necessário seguir a regra do ABCD para 
perceber os perigos e alterações do seu corpo. Conforme demonstra as fotos acima, 
observe a assimetria, borda, cor e diâmetro da lesão e quando ela pode ser benigna 
ou maligna, porém, somente o médico poderá emitir um diagnóstico preciso.

CARCINOMA BASOCELULAR
É o mais comum e geralmen-
te tem cura. As pessoas de 
pele e olho claro têm maior 
predisposição a desenvolver 
esse tipo de câncer, além da 
exposição excessiva ao sol 
durante a vida. Na maioria 
dos casos ele se manifesta 
após os 40 anos.

CARCINOMA ESPINOCELULAR
É um tumor maligno, se não 
tratado no início pode se 
espalhar para outras regiões 
do corpo. Esse tipo de cäncer 
age em áreas sadias da pele, 
como também em ferimentos 
ou cicatrizes, mas princi-
palmente em regiões mais 
expostas ao sol.

MELANOMA MALIGNO
O mais grave, de acordo com 
o INCA, esse tumor é respon-
sável por 80 a 85% dos óbitos 
associados ao câncer de pele 
no Brasil. A possibilidade de 
metástase (espalhar-se pelo 
corpo) é muito alta, porém, 
se identificado no início há 
chance de cura. 

Produtor rural 
é exemplo de 
superação da 
doença

Há 18 anos o produtor rural e mecâ-
nico Juvelino Riqueti, 63, descobriu que 
estava com câncer de pele. Era o tipo 
de câncer mais agressivo e com chan-
ces mínimas de sobrevivência, o tão 
temido melanoma maligno metástico. 
“Quando o médico me deu a notícia, 
perdi o chão e entrei em desespero. 
Achei que iria morrer”, conta Juvelino.

Desde que sentiu os primeiros sin-
tomas, o produtor demorou dois anos 
até realizar o tratamento. “Começou 
com uma mancha que coçava. Depois, 
quando se transformou em um nódulo 
busquei ajuda médica”, explica.

A cirurgia para retirar o tumor, que 
estava localizado no perimamário foi 
realizada pelo oncologista Reno Kunz. 
“Essa foi uma das primeiras cirurgias 
que fiz de melanoma”, conta o médico. 
“O Reno se tornou um grande amigo, 
o admiro muito. O apoio dele foi fun-
damental para minha recuperação”, ob-
serva Riqueti.

O produtor conta a sua mudança 
de comportamento após esse período 
difícil. “Eu nunca tinha protegido minha 
pele, hoje uso todos os dias o protetor 
solar, principalmente quando estou na 
minha propriedade”, afirma.

Riqueti está curado, mas continua a 
realizar exames de rotina e fala o quanto 
é importante o diagnóstico de um pro-
fissional. “Se você desconfiar de alguma 
lesão, mancha ou qualquer anormalida-
de na pele, nem precisa ter certeza, vá 
ao médico”, aconselha o produtor.
Juvelino Riqueti, com o médico Reno Kunz, 
superou a doença: “Hoje uso todos os dias 
o protetor solar”

COmO IDeNTIFICAR

“Esse tumor pode matar em até seis 
meses o paciente que não buscar orientação 
médica no início, é o mais temido pelas pes-
soas”, alerta a dermatologista.

A médica acrescenta, “a partir do mo-
mento que você tem uma pinta é necessário 
fazer um exame dermatológico, muitas ve-
zes se faz uma biópsia, que dependendo do 
caso, essa biópsia já é a retirada da lesão, 
para que a mesma não aumente, porque a 
tendência é expandir”.

MEDO DA DOENçA PODE
SER O MAIOR AGRAVANTE

“O medo do diagnóstico cancerígeno 
assusta as pessoas, sendo que protelar o 
tratamento só vai piorar a doença. As es-
tatísticas mostram que de cada 100 casos 
de câncer em Cascavel, 23 são de 
pele”. A afirmação é do médico 
oncologista, Reno Kunz. Segun-
do Kunz, muitas pessoas têm 
receio em buscar ajuda pro-
fissional, o que pode acabar 
agravando o caso. A opinião 
é compartilhada pela colega 
dermatologista Luci Krüger. 
“O tratamento da doença 
em seu estágio inicial 
é de suma impor-
tância. Quanto 
mais precoce 
o diagnóstico, 
mais rápido 
o trata-
mento e 
a cura da 
doença” , 
diz a der-
matologis-
ta.

Tipos de câncer de pele

Consulte um dermatologista uma 
vez ao ano ou a cada seis meses 
para pessoas de pele e olho claros.
Quando exposto ao sol 
repetidamente passe o protetor 
solar a cada duas horas
Evite o sol das 10h às 16h
Utilize o protetor solar
Use chapéus, bonés e roupas de 
manga comprida ao se expor ao sol
Na aplicação de venenos, use luvas, 
botas e roupas apropriadas.

Qualquer alteração nas lesões 
de pele consulte o médico 
imediatamente.
Informe-se com o 
dermatologista o fator de 
proteção ideal para a sua 
pele e a maneira correta 
de utilizá-lo.

Realize o autoexame 
da pele

Como se prevenir

Dermatologista
Luci Kruger: 
“quando o 

produtor 
aplica 

veneno, 
a ação 
química 
do produto 
pode 
deixar a 
pele mais 
vulnerável 
à lesão”

FATORES DE RISCO
Exposição solar entre 10h e 14h.
Histórico de câncer na família.
Pele clara e olhos claros.
Não utilizar o protetor solar.

ATENçãO AOS SINTOMAS
Pinta que cresce lentamente, 
coça ou muda de cor.
Ferida que não cicatriza, sangra 
e se exposta ao sol ela piora.
Descamação de pele, lesão ou 
mancha que sofreu alteração de 
cor e tamanho, geralmente ró-
sea, avermelhada, multicolorida 
ou marrom.

..

BENIGNO

MALIGNO
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Brahman
Chaco é
destaque

FEICORTE 2012

Representantes do 
Condomínio Brahman 
Chaco foram campeões 
no concurso de 2012

Considerada Top entre os bovinos, o 
Brahman é a raça Zebuína de corte que mais 
cresce no país, resultando em um incremen-
to de 81,53% nos últimos sete anos. Com 
o crescente número de exemplares da raça 
Brahman, a expectativa da ACBB (Associa-
ção dos criadores de Brahman do Brasil) é 
de que em 2012 e 2013, o Brasil se torne 
o maior criador de Zebuínos. Segundo dados 
da Associação Mundial de Brahman (World 
Brahman Federation), o Brasil ocupa o ter-
ceiro lugar no ranking mundial de animais 
registrados, seguido da Colômbia e Austrá-
lia.

   Um encontro de grande destaque da 
raça, segunda maior na pecuária de corte 
brasileira, é a feira que ocorreu no mês de 
junho em São Paulo. A 18a FEICORTE - Feira 
Internacional da Cadeia Produtiva de Carne 
reuniu os melhores e mais diversificados 
exemplares da raça Brahman em leilões e 
julgamentos.

 No julgamento de gado Brahman partici-
param 149 animais de 17 criatórios, da mais 
alta e refinada genética do Brasil. Marcando 
presença no rol dos campeões temos o ani-
mal Mr Chaco Evoke 546, Res. Campeão Ju-
nior Maior e a BETINA como 3a Fêmea maior, 
estes representando o Condomínio Brahman 
Chaco e seus parceiros. Os animais já vêm 
acumulando títulos de feiras passadas, como 
ExpoLondrina Res. Junior Menor, Expoingá 
Grande Maior, Expobel grande Maior.

O sistema consiste na produção em 
escala de animais cruzados e superiores 
geneticamente. O produtor economiza 
na aquisição de sêmen e reduz a mão 
de obra, além de introduzir genética 
superior no seu plantel e contar com 
assistência técnica

O programa, que foi lançado por 
um grupo de técnicos e produtores 
de Cascavel, busca a produção em 
escala de animais cruzados e superio-
res geneticamente, seja por via IATF 
(inseminação artificial em tempo fixo) 
ou monta natural. O sistema de paga-
mento é através de troca com bezerros, 
produtos de próprio projeto, ou seja, a 
moeda de troca é a própria produção.

MÉTODO DE FUNCIONAMENTO
O produtor entra com suas matri-

zes e instalação e o projeto fornece os 
técnicos, sêmen, serviços, hormônios 
utilizados e a opção de touros para 
monta natural. Os custos são pagos 
em bezerros desmamados, oriundos do 
próprio trabalho, sejam filhos da inse-
minação ou dos touros de repasse. Já 
os valores (em bezerros) dependem 

do volume de animais trabalhados e 
resultado. Após a desmama, será feito 
um leilão com os animais oriundos do 
sistema, intitulado Leilão Criar. Pode-
rá ser vendida a produção do projeto e 
também do criador.

São diversas as vantagens ao pro-
dutor, como economia na mão de obra 
e na aquisição de sêmen ou touros; In-
trodução de genética superior no seu 
plantel; pagamento somente quando os 
bezerros nascidos desmamem; e assis-
tência técnica superior. 

O produtor que deseja entrar no 
projeto deve entrar em contato com 
um dos técnicos ou produtores envolvi-
dos e agendar uma visita. Os parceiros 
são os técnicos Jairo Frare, L. C. de 
Queiroz, Emilio Zanetti, Renato Buso 
e Hudson Moreschi. Já os produtores 
são a Fazenda Stein, RPK Genética e 
Condomínio Brahman Chaco. As raças 
envolvidas nos cruzamentos (touros e 
sêmen) são: Nelore, Brahman, Brangus, 
Simental, Angus, Braford. Informações 
podem ser obtidas pelos telefones (45) 
3226-7445 e (45) 9978-0061.

Projeto Criar beneficia produtor
Mr Chaco Evoke 546, Res. Campeão Junior Maior na Feicorte 2012

FEIRAS

Cascavel
BR 277 - KM 587, s/n
(45) 3218-2828

Medianeira
Av. 24 de Outubro, 3120
(45) 3264-4144

Marechal C. Rondon
Av. Maripá, 2127, centro
(45) 3254-3200

Goioerê
Av. Santos Dumont, 602
(44) 3522-7575

Umuarama
Av. Tiradentes, 2080
(44) 3621-0300

Campo Mourão
Av. Miguel L. Pereira, 475
(44) 3523-2525

Cianorte
Av. Goiás, 136, sl. 02
(44) 3637-2100

Palotina
R. 1º de Maio, 1023 - Cj. 2
(44) 3649-5545

Venha conferir esta 
nova tecnologia na 
M.A. Máquinas !

Assis Chateaubriand
Rua Dom Pedro II, 477
(44) 3528-8150

Ubiratã
Av. dos Pioneiros, 666
(44) 3543-2299

Toledo
Av. Min. Cirne Lima, 4291
(45) 3252-5500

www.mamaquinas.com.br

Os avanços da genética agrícola para 
aumentar o rendimento das lavouras e a 
oferta de alimentos, de forma a atender ao 
crescimento da demanda mundial, deu um 
novo valor às sementes dentro do processo 
de produção do campo. Mais produtivas, 
elas são cada vez mais importantes para 
garantir bons resultados para o agricultor. A 
escolha das sementes e o aproveitamento 
de seu potencial no processo do plantio são 
pontos decisivos para o produtor conseguir 
lucratividade em sua lavoura. 

Com a tecnologia avançada nelas 
contida, as sementes têm hoje preços mais 
altos e, com isso, um peso maior nos custos 
do produtor.  Por essa razão, cada semente 
precisa ser aproveitada de forma a expres-
sar o máximo de seu potencial, o que requer 
um processo do plantio cada vez mais 
preciso, para que o produtor tenha uma 

colheita farta com rendimento compensa-
dor. 

As plantadeiras, portanto, ganham 
mais importância no ciclo de produção 
agrícola. O produtor precisa contar com 
uma máquina com um sistema altamente 
preciso de deposição das sementes, com a 
colocação na mesma profundidade, distân-
cia uniforme entre elas e uma mínima 
ocorrência de falhas.  As plantadeiras com 
sistema de deposição de sementes a vácuo 
atendem à necessidade de maior precisão, 
com grandes vantagens em relação às com 
sistema mecânico. O dosador a vácuo usa a 
pressão negativa para puxar e colocar a 
semente em alta velocidade e precisão. 
Com grande rapidez no plantio, essas 
plantadeiras garantem um trabalho bem 
feito mesmo com as janelas de plantio cada 
vez mais reduzidas. 

A série 1100 de plantadeiras foi 
projetada pela John Deere para apresentar 
alto rendimento nas condições difíceis de 
plantio comuns na região Sul, com solos 
úmidos e pegajosos, declividade acentua-
da e grande presença de palhada.  Os 
produtores da região têm agora a opção da 
tecnologia avançada do sistema a vácuo, 
disponível para as plantadeiras desta série 

para 9, 11 e 13 linhas. 
O sistema VacuMeter desenvolvido 

pela John Deere permite o plantio em 
velocidades mais altas, com melhor 
espaçamento entre as sementes e menor 
ocorrência de sementes duplas ou falhas.  
Mesmo com sementes de formato e 
tamanho irregular, o sistema mantém a 
precisão e a consistência do espaçamen-
to.

O sistema alcança velocidade de 
trabalho de até 12 quilômetros por hora 
com alta precisão. Com esta capacidade 
produtiva o agricultor pode utilizar uma 
plantadeira de menor porte do que a que 
utilizaria no caso do sistema mecânico, e 
também reduzir a necessidade de potên-
cia do trator utilizado. O resultado é 
redução de tempo de trabalho e dos 
custos de combustível e a garantia de um 
plantio de qualidade que vai se re�etir 
nos resultados do �nal do ciclo, na hora 
da colheita.

SISTEMAS INTELIGENTES DE PLANTIO
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A FORçA
DO LEITE

Eles começaram a chegar na década de 
90, reassentados pela Copel em função 

do alagamento de suas terras para a forma-
ção da usina de Salto Caxias. Assim começou 
o Reassentamento São Francisco. Na época 
eram 252 famílias, vindas das cidades de 
Três Barras, Boa Vista da Aparecida, Dois 
Vizinhos e Nova Prata do Iguaçu. Indeniza-
dos pelo governo e com um pedaço de terra, 
esses trabalhadores começaram a refazer 
suas vidas e a escrever sua história na eco-
nomia do município de Cascavel.

Hoje são 352 famílias reassentadas em 
uma área de 6.609 hectares. 85% dos pro-
dutores sobrevivem da produção de leite, 
produzindo mais de 100 mil litros por dia.  
“50% do leite em Cascavel vem do reas-
sentamento, mas há também aqueles que 
plantam soja, milho, feijão, trigo, melancia 
e morango”, observa o técnico agrícola da 
Emater, Diocles da Silva. A maior parte do 

Reassentamento 
São Francisco foi 
responsável por 
40 milhões dos 81 
milhões de litros 
anuais produzidos 
no Município de 
Cascavel em 2011

gado é da raça holandesa e a comercializa-
ção do litro do leite varia entre R$ 0,75 a 
0,84, dependendo do produtor.

Segundo o secretário municipal de Agri-
cultura de Cascavel, João Cunha, há diversos 
fatores que contribuem para a elevada ca-
deia produtiva do leite. “Em 2009, Cascavel 
produzia 46 milhões de litros por ano, vo-

A maioria das 352 famílias que estão reassentadas em uma área de 6.609 hectares sobrevivem da produção leiteira

A tecnologia é uma grande aliada 
quando o assunto é produção de quali-
dade. O empresário Milton Burille, da 
Forte Leite, representante da Gea Wes-
tfalia Surge, aponta a importância do in-
vestimento. “Investir em equipamentos 
de qualidade se faz necessário porque 
melhora a qualidade do leite, aumentan-
do a produção e consequentemente o re-
torno financeiro passa a ser maior. É bom 

observar também que um equipamento 
eficaz contribui para a saúde do animal e 
reduz a mão de obra, pois há dificuldades 
em contratar funcionários para essa ativi-
dade”, lembra o empresário.

A empresa oferece diversos equipa-
mentos da área: ordenhadeiras, resfria-
dores, canzis, conforto animal e imple-
mentos agrícolas. Além de funcionários 
especializados para orientar produtores.

Automação é fundamental

lume que saltou para 81 milhões em 2011, 
de acordo com o levantamento feito pelo 
governo do estado, através do Departa-
mento de Economia Rural – Deral”, afirma o 
secretário. “É importante observarmos que 
essa evolução se deve a um grande incre-
mento, que é o melhoramento na genética 

O casal Cleonice e Jair Nunes: “Há 15 anos chegamos aqui sem nada”

e pastagem, investimento em equipamentos, 
tecnologias e estradas. Evolução de técnicas 
de produção e investimento no serviço de 
inspeção organizado”, explica Cunha.

DA EMIGRAçãO AO SUCESSO
Do total de famílias que moram no Re-

assentamento São Francisco, muitas viveram 

A automação do processo de ordenha é essencial para se obter bons índices de produtividade

DESTAqUE

Nossa tecnologia  faz a diferença na sua produtividade ForteLeite

GEA Farm Techonologies
WestfaliaSurge

(45) 3035-5555
Assistência Técnica 24h:

(45) 9935-1988
Av. Dr. Ezuel Portes, 16581 (Marginal BR 277 - Próximo Trevo Carelli) - Cascavel/PR - Email: forte.leite@hotmail.com

Ordenhadeiras
  Resfriadores
    Canzis/Contenções
      Conforto Animal
         Implementos Agrícolas
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uma vez ao mês os animais são examinados 
pelo médico veterinário. Também realizamos 
a inseminação artificial, pois melhora a gené-
tica e aumenta a produtividade. Investimos 

em equipamentos, como o resfriador e a or-
denha, automatizando todo o processo. Com 
isso, a qualidade do leite aumentou de 85% 
a 90%”, orgulha-se a produtora Cleonice.  

momentos difíceis para se estabelecer, mas 
com esforço e trabalho alcançaram êxito. A 
família Nunes, uma das maiores produtoras 
de leite do local, é um exemplo de supera-
ção dessas dificuldades.  “Há 15 anos minha 
família chegou aqui sem nada. Como morá-
vamos em uma área de risco tivemos que vir 
sem mesmo terem construído as casas. Só 
tinha terra, não tinha luz, nem água quando 
montamos o acampamento”, conta a produ-
tora Cleonice Nunes. Hoje, ela e o marido, o 
produtor Jair Nunes, possui 80 animais em 
lactação, que produzem 2.300 mil litros de 
leite por dia, numa área de 16,94 hectares. 
“Comecei com oito novilhas, a produção era 
de 25 litros de leite por dia, meu objetivo era 
de produzir 300 litros e hoje estou realiza-
do”, emociona-se o produtor.

O casal tem dois filhos, Jair Junior Nunes, 
que mora em Cascavel e cursa medicina, e 
Jonas Nunes, que mora com os pais e so-
nha em ser veterinário para poder contribuir 
com o negócio da família. “Os estudos dos 
nossos filhos, a nossa sobrevivência, tudo 
sai daqui, da nossa produção de leite. So-
nho em ver meus filhos formados”, enfatiza 
o produtor.

Outro exemplo de sucesso é do produ-
tor Lucindo Svistalski, que possui 32 vacas 
em lactação. “No início a produção era de 
30 litros por dia, hoje produzimos mil litros 
de leite por dia. A grande produção se deve 
a alimentação de qualidade dos nossos 
animais, aliada a tecnologia. Toda a família 
trabalha unida, é uma grande conquista”, 
orgulha-se o produtor.

CUIDADO COM OS ANIMAIS
O investimento em tecnologia e a efici-

ência no trabalho também contribuem para 
uma produtividade excelente. Para atingir 
uma boa qualidade na produção do leite 
é imprescindível que o gado leiteiro tenha 
uma alimentação eficaz e seja assistido pelo 
médico veterinário regularmente. “Acrescen-
tamos aveia na alimentação do gado, assim 
aumenta a quantidade de fibra e proteína, e 

Há dois anos a Cooperativa de leite da 
Agricultura Familiar com Interação Solidá-
ria de Cascavel (Cooplaf), presta assistên-
cia a pequenos produtores do reassenta-
mento. A sede foi criada há sete anos no 
município de Cascavel. “A maioria dos as-
sociados são do reassentamento, daí a ne-
cessidade da cooperativa no local”, explica 
o presidente da Cooperativa, Adair Alves.

O objetivo da organização é fortalecer 
o pequeno é médio produtor. “O associado 
recebe orientação e acompanhamento no 

seu trabalho, até a comercialização do pro-
duto”, observa o presidente.

A associada Maria Matilde Machado, 
comenta o papel importante da cooperati-
va e da produção de leite. “Na associação 
nunca estamos sozinhos, por meio dela 
conseguimos preços melhores. Estou satis-
feita em trabalhar com leite. É uma renda 
garantida e, como minha terra é pequena, 
seria muito difícil produzir soja e milho, por 
exemplo, pois o custo é alto”, explica.

Produtores se organizaram

Jonas Junes mora com os pais: sonho de ser veterinário

Cooplaf no Reassentamento

No dia 8 de agosto a comissão mista que 
analisa a Medida Provisória que com-

plementa o novo Código Florestal, deverá 
iniciar a votação dos destaques ao texto do 
relator, senador Luiz Henrique da Silveira 
(PMDB-SC). Ao todo, 343 destaques foram 
apresentados.

Em reunião realizada no dia 12 de julho, 
o texto base da Medida Provisória que altera 
o Código Florestal foi aprovado pela comis-
são mista criada para analisar o assunto. O 
relatório aprovado foi elaborado pelo se-
nador Luiz Henrique (PMDB-SC). Após seis 
horas de reunião foram 16 votos a favor e 4 
obstruções (tentativa de impedir a votação).

Luiz Henrique, em seu relatório, mante-

Nova votação da MP em agosto
CóDIGO FLORESTAL

ve a exigência de que donos de proprieda-
des médias, com área entre 4 e 10 módulos 
fiscais, recuperem 20 metros de mata ciliar 
em cada margem dos cursos d’água. Os 
ruralistas queriam uma redução para 15 
metros. O relator consentiu, entretanto, de 
que a obrigatoriedade vale até que 25% da 
propriedade seja ocupada pela área con-
servada.

Senador Luiz Henrique (PMDB-SC) elaborou relatório com novas mudanças no Código Florestal

Ainda no relatório, a soma de reserva 
legal e área de preservação permanente é 
limitada a 80% da propriedade nas áreas 
da floresta da Amazônia Legal, nas outras 
situações o valor é de 50%. Diante disso, a 
garantia do produtor é de utilizar metade da 
propriedade ou 20% da mesma, em relação 
à Amazônia, ainda que a vegetação nativa 
exceda esses percentuais.

Relatório manteve 
a exigência de que 
donos de propriedades 
médias, com área entre 
4 e 10 módulos fiscais, 
recuperem 20 metros 
de mata ciliar em cada 
margem dos cursos 
d’água. 

LEGISLAçãO

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

Fone (45) 3035-7986

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

Rua Presidente Kennedy nº 839 - Cascavel – PR

Reassentamento é responsável por mais do 50% do leite produzido no município de Cascavel
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CLIMA

Vai ficar mais fácil para o agricultor de Cas-
cavel e região planejar suas atividades 

de produção sem correr riscos. Desde abril 
deste ano, está em construção no municí-
pio uma estação metereológica do Instituto 
Tecnológico Simepar, que terá como objetivo 
prever chuvas, ventos e tempestades com 
muito mais precisão. “A estação vai abrigar 
um radar meteorológico Doppler Polarimétri-
co, um sistema de alta tecnologia. O proces-
so de licitação internacional para aquisição 
do equipamento está neste momento em 
fase de assinatura do contrato e ajustes da 
especificação técnica”, explica o diretor ad-
junto do Simepar, Cesar Beneti. “Devemos ter 
o equipamento em operação para o segundo 
semestre de 2013”, complementa.

O diretor adjunto do Simepar diz que já 
existe um equipamento instalado na região 
Leste do Paraná, no município de Teixeira 
Soares, “esse novo radar vai ampliar a área 
de cobertura de monitoramento e previsão 

Oeste terá previsões mais exatas em 2013

Instalação de um radar 
metereológico do 
Simepar em Cascavel vai 
beneficiar produtores 
rurais da região

de tempestades no Paraná. Como também 
a estimativa de chuvas com alta resolução 
espacial e temporal”, afirma. “Para Casca-
vel e região este sistema será utilizado no 
aprimoramento de nossas informações para 
agricultura (em especial a estimativa de chu-
va), defesa civil e setor de energia, com o 
monitoramento e previsão de tempestades 
que afetam a região”, observa Beneti.

LOCAL DE INSTALAçãO
Para definir o local de instalação do 

radar foi realizado um estudo entre 2010 
e 2011. O lugar adequado deveria atender 
algumas condições. “Essa escolha exige 
considerações de finalidade, infraestrutu-
ra, aspectos legais (como a autorização da 
aeronáutica e ANATEL) e que seja de fácil 
acesso. Também foi considerado questões 
de relevo do local e existência de outras 
construções próximas que poderiam inter-
ferir na operação do sistema”, explica o di-
retor adjunto Beneti. O local escolhido foi a 
Coodetec (Cooperativa Central de Pesquisa 
Agrícola), que cedeu a área para a instala-
ção do equipamento. “Para nós é uma honra 
poder contribuir com o Simepar em um pro-
jeto que trará benefícios para a sociedade e 
em particular para o agronegócio regional”, 
afirma o presidente executivo da Coodetec, 
Ivo Carraro. “Faremos de tudo para que este 
radar seja um sucesso e produza resultados 
climáticos de maior precisão”, complementa 
Ivo, enfatizando a importância do objetivo.

CHUVA OU SOL?

O engenheiro agrônomo e pro-
dutor rural Carlos Zuquetto é um 
dos entusiastas do projeto e desta-
ca a importância do equipamento. 
“Esse recurso não tem preço. Hoje 
com a agricultura moderna podemos 
tomar providências antecipadas. Por 
exemplo, no plantio e na pulveri-
zação, não iremos correr o risco de 
perder tudo que plantamos.”, obser-
va. “Você programa e executa con-
forme a informação obtida por meio 
desse radar”, comemora o produtor. 

“O funcionamento deste radar 
tem importância regional principal-
mente por aumentar a precisão das 
previsões meteorológicas em geral. 
Para Cascavel, consolida mais sua 
posição de liderança regional por 
abrigar tão importante equipamen-
to, que trará benefícios para toda 
a região e toda a sociedade de um 
modo geral”, afirma o presidente 
executivo da Coodetec. 

O valor total do projeto de im-
plantação do sistema é de aproxima-
damente R$ 8,5 milhões, sendo R$ 
2,5 milhões provenientes do Fundo 
Paraná de Ciência e Tecnologia 
e R$ 6 milhões de recursos próprios 
do Simepar. 

Investimento
vai beneficiar
agricultores

Seu problema é
irrigação de pastagens?

NÓS TEMOS A SOLUÇÃO!

A Agrodomus oferece a você a elaboração de
projetos, montagem e assistência técnica de
sistemas de irrigação com elevado grau de
eficiência. Maior área de dispersão,
garantindo a qualidade da pastagem!

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

www.agrodomus.com

OUTROS SERVIÇOS:
- Elaboração de projetos de bombeamento de
   dejetos, hidroponia e estufas
- Montagem de estufas, telados e sistemas
   hidropônicos 
- Consultoria e assistência técnica

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



Agosto - Setembro/2012 Agosto - Setembro/2012
30 31

PASTO IRRIGADO

Ter uma produção excelente da maneira 
que se planejou é o que muitos pecuaris-

tas desejam, mas nem sempre isso ocorre. 
A inconstância climática interfere nos índices 
de produção e consequentemente na renda. 
A falta de chuva é um agravante.  No período 
de seca o pasto torna-se de baixa qualidade 
e os reflexos disso são gado desnutrido, bai-
xa fertilidade, abate tardio e baixa produção 
de leite.

Para atingir uma produção de quali-
dade o ano todo, sem se preocupar com a 
ausência de chuva, a empresa Agro Domus, 

Técnica aumenta produtividade
A irrigação de 
pastagens aumenta a 
qualidade de forragem, 
reduz os efeitos de 
estacionalidade da 
produção e aumenta o 
período de pastejo com 
maior taxa de lotação

situada no município de Cascavel, oferece o 
sistema de irrigação de pastagens. 

“Atualmente a irrigação de pastagens 
deixou de ser considerada uma prática sofis-
ticada, cujos investimentos eram altos e fora 
do alcance da maioria dos produtores de 
carne e leite”, observa o gerente comercial, 
Marcelo Barboza.

A empresa tem como objetivo prestar um 
atendimento personalizado, de acordo com 

a necessidade do cliente. “Oferecemos ao 
produtor o sistema mais adequado à área 
e a situação. Nem sempre o mais caro é o 
melhor. Não existe um método de irrigação 
melhor que outro e sim um sistema que 
se adapte de maneira mais adequada, de 
acordo com o local e as condições do mes-
mo”, explica o gerente.  Ele aponta algumas 
vantagens para o produtor ao utilizar esse 
sistema. “Um bom programa de irrigação de 
pastagens traz benefícios para a produção 
animal, aumentando a produção de forra-
gem por área, permitindo maior eficiência no 
uso de fertilizantes, aumentando o período 
de utilização da pastagem”.

Para realizar a irrigação, a Agro Domus 
faz o levantamento de dados da proprieda-
de, como o tamanho da área a ser irrigada, 
declividade, fonte de água, tipo de pastagem 
e características do solo. “A partir daí é reali-
zado o dimensionamento hidráulico, levando 
em consideração o tipo de irrigação ado-
tado, a evapotranspiração, a área máxima 
irrigável, o tipo de solo, a vazão adequada, 
a declividade da área e o déficit hídrico. É 
nessa etapa que é definido qual o sistema de 
irrigação a ser utilizado, o período de molha-
mento e a intensidade do mesmo”, finaliza 
o gerente.

PASTAGENS

AS VANTAGeNS
Evitar períodos de falta de chuva 
(veranicos).

Aumento da rentabilidade 
do sistema com melhor 
aproveitamento da área (aumento 
da capacidade de suporte).
Aumento na qualidade de forragem.
Redução dos efeitos da 
estacionalidade da produção.
Aumento do período de pastejo 
com maior taxa de lotação.
Melhor aproveitamento dos 
nutrientes.

JUNHO/JULHO DE 2012www.sindicatorural.com

PRODUTOS OFERECIDOS

 Animais de qualidade genética e pedi-
gree superior,  com alto valor agregado, 
desejados pelos melhores criadores.
 Reprodutores para criação de puros  
ou cruzamento industrial - touros com 
garantia de fertilidade e libido.
 Embriões ou oócitos - congelados ou a 
fresco, com garantia de prenez.
 Direito de aspiração ou de coleta - ces-
são de doadoras para o cliente aspirar 
ou coletar e reproduzir suas próprias 
prenhezes.
 Parcerias para produção de embriões 
in vivo ou in vitro.
 Receptoras prenhes dos melhores aca-
salamentos - prenhez pronta com produto 
puro e garantia de nascimento.
 Preparo de animais para exposições - 
hospedagem, manejo, preparo etc.
 Pagamento em produtos.
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Satisfazer as necessidades do cliente pro-
porcionando o melhor preço e oferecendo 

produtos de qualidade são preocupações da 
empresa Camagril, concessionária Massey 
Ferguson com matriz em Cascavel e mais 12 
filiais no Paraná e uma em Assis, interior de 
São Paulo. 

Com o objetivo de mostrar aos seus 
clientes as novidades e inovações tecnológi-
cas do segmento de máquinas e implemen-
tos agrícolas, a empresa promove anualmen-
te o “Dia de Negócios Camagril” em todas 

DIA DE NEGóCIOS
Evento é sucesso na Camagril
Condições especiais em 
tratores, colheitadeiras 
e implementos da 
Massey Ferguson foram 
oferecidas no evento. 
Cerca de 500 pessoas 
estiveram presentes

as suas lojas. Na matriz, em Cascavel, foi no 
dia 26 de julho. “O evento tem como objetivo 
apresentar condições especiais em todos os 
produtos que comercializamos, oferecemos 

condições imperdíveis de financiamentos 
e taxas de juros reduzidas. Também neste 
dia apresentamos novos produtos e novas 
tecnologias desenvolvidas pelos nossos par-

Reinaldo da Costa: “Condições especiais em serviços, peças, máquinas agrícolas e implementos”

ACONTECE

ceiros e fabricantes”, diz o gerente de pe-
ças, Reinaldo da Costa. “Neste dia também 
oferecemos preços diferenciados em servi-
ços e peças, já que a Camagril possui oficina 
autorizada da fábrica”, afirma.

Os clientes puderam conferir o dife-
rencial de cada máquina, como também os 
benefícios que ela traz ao trabalho do agri-
cultor. “Na ocasião houve demonstração do 
funcionamento de tratores e colheitadeiras 
e também oferecemos promoção em peças, 
acessórios e lubrificantes”, observa o geren-
te.

OPORTUNIDADES DE NEGóCIOS
O “Dia de Negócios” ocorre há 10 anos, 

sempre no período da entressafra. “A Ca-
magril é uma empresa que está no mercado 
desde 1967, quando foi fundada pelo em-
presário Jacy Miguel Scanagatta. Essa tradi-
ção no mercado nos deu o privilégio de ter 
uma grande rede de amigos e clientes, que 
fazemos questão de reunir nesta data”, diz 
Omar Scanagatta, diretor da empresa.

O “Dia de Negócios” acontece em todas 
as lojas da rede Camagril, em datas diferen-
tes nos municípios de Toledo, Palotina, Assis 
Chateubriand, Goioerê, Ubiratã, Maringá, 
Campo Mourão, Medianeira, Realeza, Dois 
Vizinhos, Pato Branco e Assis, interior de 
São Paulo. Todas as 13 lojas da Camagril realizam o evento uma vez ao ano em datas alternadas
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40 ANOS

A Dall’Oglio é concessionária New Holland para a região de Toledo

A empresa teve papel importante para o começo da mecanização agrícola regional

Referência em revenda de máquinas 
agrícolas na região Oeste do Paraná, a 
Agrícola Dall’Oglio comemora seus 40 anos. 
Inaugurada em fevereiro de 1972, tornou-
se uma das mais importantes distribuidoras 
regionais de peças das marcas New Holland, 
Jacto, Semeato, Tatu, Aenco, Cotrame, entre 
outras. 

Fundada pelos sócios Oswaldo Dall’Oglio 
e João Carlos Tolazzi, a Dall’Oglio é hoje a 
revenda New Holland mais antiga do Brasil.  
Em Cascavel, possui o Centro Administrativo 
e Armazém de Peças, situado na BR 277, Km 
594, e uma loja na Avenida Brasil denomi-
nada Mercadão de Peças. É concessionário 
New Holland para região de Toledo, São Pe-
dro do Iguaçu, Ouro Verde do Oeste, Tupãs-
si, Assis Chateaubriand, Formosa do Oeste, 
Jesuítas e Nova Aurora. 

“A Agrícola Dall’Oglio contribuiu para o 
começo da mecanização agrícola na nossa 
região e continua no mercado oferecendo 

A Dall’Oglio chega 
há quatro décadas 
de existência como a 
revenda New Holland 
mais antiga do Brasil 

produtos de qualidade para uma agricultura 
cada vez mais produtiva”, afirma o diretor 
Eduardo Dall’Oglio. A empresa conta com 
uma linha completa para o agricultor, que 
inclui tratores de 55 cv a 560 cv, colheitadei-
ras convencionais e de rotor, pulverizadores, 
plantadeiras (com mais de 30 modelos com 
diferentes configurações), linha de feno e 

forragem, além de todos os equipamentos 
para agricultura de precisão.

“Há 40 anos nossa família acredita no 
potencial agrícola da região Oeste. E sem-
pre nos posicionamos como parceiros do 
agricultor, auxiliando e orientado na melhor 
escolha na hora da aquisição de seus equi-
pamentos”, finaliza o diretor. 

DESTAqUE
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A raça britânica Aberdeen Angus agrada 
cada dia mais os criadores e consumi-

dores brasileiros. Atributos como suculên-
cia, maciez e sabor colocaram a carne do 
animal em um patamar de qualidade muito 
acima da média, tanto na culinária doméstica 
como para produção de pratos especiais por 
cheffs renomados. “Estamos hoje colhendo 
os resultados de um trabalho que iniciou 
há várias décadas através da somatória de 
esforços de criadores de várias regiões do 
país”, afirma o criador Renato Zancanaro, da 
Fazenda Rio da Paz, em Cascavel. “O cres-
cimento do uso da genética no cruzamento 
industrial foi fundamental para potencializar 
a característica do Angus como um animal 
ideal para produção de carne”, diz o produ-
tor, que também produz genética.

O presidente do Núcleo de Criadores de 

ANGUS
Cortes da raça se diferenciam em qualidade e são 
valorizados pela cadeia produtiva e pelo consumidor

Angus do Oeste do Paraná, Cristopher Fili-
ppon, diz que a raça está ajudando o Brasil, 
que é o maior exportador de carne bovina 
do mundo, a também se posicionar como 
produtor de qualidade, assim como nossos 
vizinhos Argentina e Uruguai e países mais 
distantes como o caso dos Estados Unidos 
e da Austrália. “Está havendo uma mudança 
de comportamento no consumidor brasilei-
ro que exige um produto diferenciado e a 
cadeia produtiva deve se adaptar a essas 
mudanças”, afirma Cristopher Fillipon, que 
se dedica à criação de animais da raça An-
gus através da Estância Ponche Verde, em 
Guaraniaçu. “A necessidade de certificar pro-
dutos, garantir sua origem, promover dife-
renciação e maior valor agregado faz parte 
das adaptações pelas quais a indústria deve 
passar”, diz ele.

CARNE CERTIFICADA NO PARANÁ
O Programa Carne Angus Certificada, da 

Associação Brasileira de Angus, foi criado em 
2003, quando foram abatidos em torno de 
20 mil animais que 
se encaixavam 
na certificação 
da entidade. 
Hoje, nove 
anos mais tar-

Carne Premium ao 
gosto do paranaense

Renato 
zancanaro: 
resultado 

atual é 
trabalho de 
décadas de 

seleção
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BOVINOCULTURA

O potencial da raça atrai grandes 
grupos econômicos do Brasil. É o caso do 
Grupo Marfrig que investe na genética 
Angus desde 2007, com um dos maiores 
programas de estímulo à produção de car-
ne bovina com qualidade diferenciada e 
certificada do país. O programa abastece 
parte da escala de produção da indústria, 
que passa a contar com linhas exclusivas 
como a Premium Seara Angus e o McDo-

Angus Premium começa a ser utilizada na indústria
nalds Angus Premium. A linha de hambur-
gueres com carne Angus como produto 
classe Premium foi lançada como parte da 
estratégia da rede em oferecer novas op-
ções de produtos de qualidade com preços 
acessíveis. O lançamento é comemorado 
pelos produtores como uma marca histó-
rica na busca da consolidação do Angus 
como uma carne nobre e de alto padrão no 
mercado brasileiro.

de, o programa fechou 2011 com a marca 
histórica de quase 200 mil animais abatidos 
dentro das especificações da Angus, com 
o objetivo de abater em torno de 300 mil 
cabeças certificadas em 2012. E procuran-
do estar presente em todos os estados da 
federação, a entidade firmou em abril deste 
ano parceria com a Cooperativa de Carnes 
Nobres do Vale do Jordão - CooperAliança de 
Guarapuava/PR, para a certificação da carne 
produzida pela cooperativa através do Pro-
grama Carne Angus Certificada.

A Estância Ponche Verde e Fazenda Rio 

da Paz destinam sua produção para o pro-
grama. “Quando o terneiro completa dois 
meses o direciono para o creep-feeding. 
Com oito meses eles são destinados ao con-
finamento. Neste sistema, consigo abater 
um animal bem conformado entre 12 e 14 
meses de idade”, explica Renato Zancanaro. 
Os dois pecuaristas trabalham com genética, 
vendendo touros avaliados   com ultrason de 
carcaça, Igenity e pelo Promebo – programa 
de melhoramento genético oficial da associa-
ção. “São mais de 15 anos de experiência e 
trabalho com genética Angus”, diz Filippon.

E quem deseja investir na raça 
Angus terá neste mês de setembro 
uma ótima oportunidade de adquirir 
animais selecionados de excelente 
genética. A Estância Ponche Verde 
e Fazenda Rio da Paz promovem no 
dia 22 de setembro, no Parque de 
Exposições de Cascavel, o 4º Leilão 
Produção, que oferecerá animais se-
lecionados nas cabanhas. No evento, 
os pecuaristas estarão ofertando 50 
touros e 20 matrizes, além de ani-
mais cruza Angus. “É um leilão que 
mostrará o melhor da raça”, afirma 
Renato Zancanaro. “Por isso tudo, 
será uma ótima oportunidade para 
pecuaristas que desejam investir 
nessa raça tão promissora”, finaliza.

Criadores promovem 
o Leilão Produção

McDonalds criou produto Premium com Angus
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RECEITA

INGREDIENTES
4 ovos/ 2 e 1/2 colheres de sopa de manteiga/ 2 e 1/2 

xícaras de açúcar/ 3 xícaras de farinha de trigo/1 litro de 
leite / 1/2 pacote de queijo parmesão ralado ou coco ralado 
(opcional)/ 1 colher de café de sal. Obs: Não leva fermento.

MODO DE PREPARO
Unte a forma com manteiga e farinha/ Preaqueça o forno 

em temperatura média/ Coloque no liquidificador os ovos e 
bata em velocidade média por 2 minutos/ Adicione a mantei-
ga, o açúcar e continue batendo esses ingredientes no liqui-
dificador/ Acrescente o leite e a farinha aos poucos, depois 
o sal e o queijo (ou coco ralado)/ Bata por mais 3 minutos e 
despeje na forma/ Coloque para assar por 50 a 60 minutos.

LEITE
Sabor especial à receita
Tortas, cremes, molhos, pães, 
bolos e doces, o leite não pode 
faltar na sua receita. 

INGREDIENTES:
1 1/2 xícaras de leite – 120g 

de chocolate em barra – 4 xí-
caras de açúcar – 3 colheres 
(sopa) de glucose de milho – 1 
pitada de sal – 3 colheres (sopa) 
de manteiga ou margarina – 1 
colher (chá) de essência de baunilha. 

MODO DE PREPARAR
Em fogo lento, derreta o chocolate com o leite. Adicione o 

açúcar, glucose e sal. Mexa continuamente até que a mistura fer-
va. Reduza o fogo e continue a cozinhar, sem mexer, até atingir 
o ponto, a maneira de saber se a mistura está no ponto, é quan-
do uma colher de chá da mistura pingada numa vasilha pequena 
com água fria, formar uma bala macia. Retire do fogo assim que 
a mistura alcançar a temperatura desejada. Adicione a essência 
de baunilha e a manteiga, mas não mexa. Deixe esfriar até fi-
car morno. Depois, bata com a colher até que comece a perder 
seu brilho e a encorpar, aproximadamente 15 minutos. Derrame 
em assadeira untada (de cerca de 18 cm). Alise bem com uma 
espátula para que fique uniforme. Deixe descansar até esfriar e 
endurecer. Desenforme da assadeira em tábua de corte. Corte 
em quadrados e comece a aproveitar esta delícia! 

DOCe De LeITe
COm CHOCOLATe
DA VOVÓ

BOLO De LeITe

Av. Brasil, 3025, Cascavel - PR   F. (45) 2101-3333

www.metropolitanatratores.com.br

PRINCIPAIS PRAGAS QUE

AFETAM LAVOURAS DE SOJA

A lagarta e o percevejo são as

principais pragas que atacam as plan-

tações de soja. A primeira represen-

ta preocupação no início do ciclo da

cultura; o segundo, na fase mais adi-

antada, durante a formação dos

grãos. O que vem acontecendo hoje

com o percevejo reforça a importân-

cia da ação que a Emater-PR preten-

de intensificar a partir deste ano.

O percevejo durante o período de

entressafra sobrevive na vegetação

que fica no entorno das áreas usadas

para o plantio da soja ou mesmo so-

bre esta aproveitando algumas plan-

tas invasoras como hospedeiro. São

populações pequenas.

No entanto, o produtor muitas ve-

zes no afã de aproveitar o trabalho

de aplicação do herbicida usado para

fazer a dessecação do mato antes do

plantio, mistura no tanque do pulve-

rizador um pouco de inseticida para

eliminar de vez esses insetos. Práti-

ca errada, dizem os técnicos.

Primeiro, porque poderá não ter o

controle que espera. Segundo, e mais

importante ainda: vai matar também os

insetos que poderiam, lá na frente, na

fase mais avançada de desenvolvimen-

to da cultura, ajudar a controlar o pró-

prio percevejo e lagartas. Ele provoca

o desequilíbrio sobre o ambiente da

plantação, facilitando até o ataque mais

precoce das lagartas desfolhadoras e

mesmo dos percevejos.

CONTROLE Extensionista da Emater-PR monitora propriedade de produtor rural que participa do MIP

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012 SINDIRURAL � 17www.sindicatorural.com

Especializada em crianças e adolescentes                   CRP 08/11266

Rua Minas Gerais, 2061 - Centro Comercial Day Saúde

5
o

 andar, salas 502 / 503 - Cascavel

Fone (45) 3224-4928 - cel. 9972-5151

O leite é um ingrediente especial em qualquer receita. Ele 
deixa o bolo mais macio e saboroso. Pode ser utilizado tanto 
em receitas salgadas, quanto doces. Para amaciar a carne 
esse ingrediente é infalível e no preparo de quitutes o leite 
é essencial. 

O surgimento do Turismo do Espaço Rural no Brasil deu-se 
oficialmente no ano de 1986 como Turismo Rural em Lages - SC 
e Agroturismo em Venda Nova do Imigrante - ES. 

No Paraná cabe registro ao movimento ocorrido na região 
de Campo Mourão, a partir de 1996 com os empreendimen-
tos turísticos em Fênix / Fazenda Água Azul, Campo Mourão / 
Pousada A Fazendinha  e Roncador / Pousada Parque das Ga-
birobas. 

No ano 2000 a RETUR - Rede de Turismo Regional organi-
zou o GETER - Grupo de Empreendedores do Turismo no Espaço 
Rural, onde o associativismo possibilitou a reunião de empreen-
dimentos com foco em uma Escola de Negócios, uma vez que 
na época os empreendedores não tinham formação em Turismo 
e Hotelaria. 

Em 2003, o SENAR - Serviço Nacional da Aprendizagem 
Rural oferecendo a área de Gestão (6 cursos) e a área de Gas-
tronomia (3 cursos). Posteriormente foi formado o tripé com a 
área de Artesanato (8 cursos).

A oferta dos cursos nos municípios é feita mediante a mobi-
lização de interesse/interessados a cargo dos Sindicatos Rurais 
Patronais conveniados  com o SENAR - PR. 

Tudo começa pelo curso Turismo Rural e Oportunidades de 
Negócios seguido pelo curso De Olho na Qualidade, quando os 
participantes se posicionam sobre o interesse e compromisso 
de prosseguirem com os demais cursos.

A missão de oportunizar mais opções de renda e trabalho, 
aponta caminhos com negócios nas áreas de serviços não agrí-
colas: hospedagem, alimentação, lazer, eventos, venda de pro-
dutos, condução de turistas, transportes especiais e acolhida 
para visitas técnicas. 

Sabendo que no mundo, os turistas buscam em seus deslo-
camentos a contratação de serviços para as principais necessi-
dades, a saber: comer, visitas, comprar e dormir.  Empreende-
dores motivados e qualificados podem montar ou reestruturar 
seus negócios para atender o mercado.

Em Cascavel, chama atenção pelas potencialidades o Reas-
sentamento São Francisco, hoje denominado Colônia São Fran-
cisco, que apresenta a considerável marca de 231 sítios. 

Diversidade na produção, patrimônio cultural e a natureza 
com rio/lago e  mata com mais de 500 alqueires, podem fazer a 
diferença na atração de turistas que buscam o melhor. 

Com as potencialidades identificadas o SENAR/Turismo Ru-
ral via Sindicato Rural Patronal de Cascavel está atuando na for-
matação de produtos “franciscanos”, os quais serão oferecidos 
e comercializados pelo Grupo Associativo de Turismo Rural e 
Produção Associada.   

(*)Jacó Gimennes, Diretor do ICD/Universidade do Fazen-
deiro, Presidente da RETUR - Rede de Turismo Regional e 
Instrutor do SENAR/Turismo Rural. 

Turismo rural e oportunidades de negócios
JACó GIMENNES*

ARTIGO
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CURSOS SENAR Aperfeiçoe seu conhecimento

Nos meses de agosto 
e setembro o Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel, 
Senar-PR e parceiros  
oferecem diversos 
cursos de capacitação. 
As inscrições devem ser 
realizadas no Sindicato. 
Para mais informações 
entrar em contato pelo 
telefone 3225-3437. 

Em Julho, o Senar promoveu o curso de Turismo Rural no Reassentamento São Francisco

ANIVERSARIANTES
AGOSTO

1/8/1937 IRACEMA GROTTO FORMIGHIERI

3/8/1944 JOAQUIM FELIPE LAGINSKI

3/8/1964 OLAVO JOSE PIVA

5/8/1948 MARIO IRINEU SODER

5/8/1974 NEVES IURCZAKI

6/8/1952 DANILO FRIZON

6/8/1938 JOANI AVELINO CARLOTO

8/8/1943 CARMEN MENIN DALBOSCO

8/8/1960 IZABELA FERLIN

9/8/1935 AVELINO MARCOM

11/8/1969 ALEXANDRE LAGO

11/8/1963 ROQUE MACULAN

12/8/1954 ROSA RENI MUFFATO

15/8/1967 ENIO LOBLEIN

15/8/1972 ROVANI SIMONETI

16/8/1962 DELCIO ROQUE SNAK

16/8/1948 LIRIO ROQUE HOFF

18/8/1937 FIDELCINO TOLENTINO

18/8/1948 SERGIO FUHR

19/8/1943 ANTONIO JOSE PAETZOLD

19/8/1938 DIMER JOSE WEBBER

19/8/1937 IVO DAMBROS

19/8/1985 MICHELE SCANAGATTA

19/8/1958 NICOLAU FLYSSAK

20/8/1969 VITOR JOSE SMARCZEWSKI

21/8/1963 CLAUDIO ANTONIO FEDATO

21/8/1978 MARCELO PEDRO PATZOLD

22/8/1955 ALCEU CHINAIDER

22/8/1947 CHIRLEY MARIA P. BEVILACQUA

23/8/1957 ELOI BERNARDI

23/8/1953 GEROMILDO LIMBERGER

23/8/1952 JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA

24/8/1934 ANDRE HEITOR COSTI

25/8/1987 PAMELA ANDRESSA LIMBERGER

26/8/1961 VITOR HUGO SONDA

27/8/1978 FABIANO ANDRE BEAL

27/8/1953 JOAO LUIZ FELIX

28/8/1935 CIDE SIMONATO

28/8/1973 MARLON ANTONIO OLDONI

29/8/1936 EDO PICCOLOTTO

30/8/1966 CARLOS ALBERTO MARMENTINI

31/8/1958 ANTONIO ZANOTTO

31/8/1939 LUIZ F.  DA SILVA PORTES

SETEMBRO
1/9/1946 ADAO MANOEL ROCHA

1/9/1964 ELSON ALBINO SCHINATO

2/9/1953 ROGERIO RIZZARDI

2/9/1926 THEREZA  UBEL

3/9/1947 MIGUEL IDE

4/9/1949 UBIRATAN COSTA PORTES

5/9/1952 ARMANDO VISIOLI

5/9/1941 JOSE MARCELINO ZITERELL

5/9/1935 SELIA ZIMMERMANN

6/9/1946 DANIEL LOZOWEI

6/9/1931 NAHIR KARVAT DOLLA

7/9/1968 FAUSTO ANTONIO CORBARI

7/9/1932 GERALDO SAGMEISTER

7/9/1948 SERGIO LIMBERGER

8/9/1961 CARLOS ALBERTO ZANCANARO

8/9/1975 CRESTINE R. BARREIROS

8/9/1967 GUSTAVO GARNIER BIAGI

9/9/1958 ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA

9/9/1958 ALVARO BROCHADO FORTES

9/9/1848 EMILIO SELVINO MACULAN

10/9/1951 BASILIO ZDEBSKI

10/9/1974 EDUARDO GUSTAVO LANGE

11/9/1969 MAURO JOSE PAETZOLD

12/9/1957 MARTIN ZIMMERMANN

13/9/1954 AMADO MACULAN

13/9/1953 IRACEMA COPATTI

15/9/1947 AMADEU GAFFURI

15/9/1948 GERALDO DORIGAO PERES

17/9/1962 SERGIO ANTONIO BROGIO

18/9/1983 RITA SCHERER WEBBER

20/9/1936 JOSE MIRANDA PAES

20/9/1964 LUIZ HENRIQUE ZANDAVALLI

21/9/1947 EUDOCIO DALLA CORTE

22/9/1937 CLAIRE TEREZINHA DAL OGLIO

22/9/1938 ERNI RENATA ASSMANN

22/9/1977 JEFFERSON FABIANO GOTARDO

23/9/1959 ADEMAR CAPELETTO

24/9/1948 CARLOS ALBERTO ZUQUETTO

24/9/1960 GILMAR CHIODI

24/9/1966 LUIZ CARLOS CAMPAGNOLO

25/9/1927 MARIA ZORZI CAMPAGNOLO

25/9/1971 ORLEY JUNIOR ZANATTA

26/9/1950 ARNALDO J. RIGOTTE

26/9/1938 SIDONIA ANNA KATH BEIERSDORF

27/9/1938 CLAUDINO OLIVIO GOBBI

27/9/1972 JOAO HENRIQUE SILVA CAETANO

28/9/1931 ALCIDES MICHELON

29/9/1987 ADRIANO CARVAT

30/9/1956 JURACY DE OLIVEIRA GAIO

30/9/1978 SANDRA APARECIDA DOS SANTOS

6 A 8/08

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos.
Local: Sindicato Rural – Syngenta. 

6/08 A 21/09

Trabalhador na Administração de Empresas Agros-
silvipastoris.
Local: Globoaves – São Salvador. 

7 A 9/08

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - integra-
do de agrotóxicos - costal manual e tratorizado de 
barras - NR 31.
Local: Agrotec

7/08 A 5/12

Gestão de Pessoas - desenvolvimento comporta-
mental.
Local: Sindicato Rural – Coodetec.

8/08 A 28/11

Gestão de Pessoas - desenvolvimento comporta-
mental.
Local: Sede Alvorada.

9/08 A 29/11

Gestão de Pessoas - desenvolvimento comporta-
mental.
Local: Agrotec.

13 A 17/08
Trabalhador na Operação e na Manutenção de Co-
lhedoras Automotrizes - Massey Ferguson.
Local: Coodetec.

13/08 A 29/09

Trabalhador na Administração de Empresas Agros-
silvipastoris - de olho na qualidade.
Local: Reassentamento São Francisco.

13/08 A 22/10

Gestão de Pessoas - mulher atual.
Local: Agrotec.

14/08

Qualidade de Vida - família rural.
Local: Reassentamento São Francisco.

14 A 17/08

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

14/08 A 27/11

Gestão de Pessoas - desenvolvimento comporta-
mental. Local: Sindicato Rural – Plantar.

15 A 16/08

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas.
Local: Sindicato Rural – Syngenta.

21 A 22/08

Produção Artesanal de Alimentos - beneficiamento, 

transformação e conservação de pescados.
Local: Sindicato Rural.

27 A 29/08

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos. Local: 
Coodetec.

28 A 30/08

Trabalhador na Operação e na Manutenção de Or-
denhadeira Mecânica.
Local: Reassentamento São Francisco.

3 E 4/09

Trabalhador na Operação e Manutenção de Tratores 
Agrícolas (tratorista agrícola) - tratorista polivalente 
- básico (tratorista).
Local: Sede Alvorada – Coopavel.

3 A 5/09

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

11 A 13/09

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

12 A 14/09

Trabalhador na Aplicação de Agrotóxicos - Integra-
do de agrotóxicos - costal manual e tratorizado de 
barras - NR 31.
Local: Juvinópolis – Coopavel.

14 A 17/09

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

17 A 22/09

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

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

Fazenda M. São João Esperança - Cachoeira Baixa

Raças Ile de France, Textel e Hampshire Down

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

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

associado nas empresas conveniadas.

IMOBILIÁRIAS

CADASTRE SUA EMPRESA
COMO CONVENIADA

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

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

ANUNCIE SUA MARCA OU PRODUTO 
NA REVISTA OFICIAL
DO SINDICATO RURAL

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

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

Av. Brasil, 3025, Cascavel - PR   F. (45) 2101-3333

www.metropolitanatratores.com.br

PRINCIPAIS PRAGAS QUE

AFETAM LAVOURAS DE SOJA

A lagarta e o percevejo são as

principais pragas que atacam as plan-

tações de soja. A primeira represen-

ta preocupação no início do ciclo da

cultura; o segundo, na fase mais adi-

antada, durante a formação dos

grãos. O que vem acontecendo hoje

com o percevejo reforça a importân-

cia da ação que a Emater-PR preten-

de intensificar a partir deste ano.

O percevejo durante o período de

entressafra sobrevive na vegetação

que fica no entorno das áreas usadas

para o plantio da soja ou mesmo so-

bre esta aproveitando algumas plan-

tas invasoras como hospedeiro. São

populações pequenas.

No entanto, o produtor muitas ve-

zes no afã de aproveitar o trabalho

de aplicação do herbicida usado para

fazer a dessecação do mato antes do

plantio, mistura no tanque do pulve-

rizador um pouco de inseticida para

eliminar de vez esses insetos. Práti-

ca errada, dizem os técnicos.

Primeiro, porque poderá não ter o

controle que espera. Segundo, e mais

importante ainda: vai matar também os

insetos que poderiam, lá na frente, na

fase mais avançada de desenvolvimen-

to da cultura, ajudar a controlar o pró-

prio percevejo e lagartas. Ele provoca

o desequilíbrio sobre o ambiente da

plantação, facilitando até o ataque mais

precoce das lagartas desfolhadoras e

mesmo dos percevejos.

CONTROLE Extensionista da Emater-PR monitora propriedade de produtor rural que participa do MIP
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Nova Laranjeiras - PR
(45) 9944-3759

renopaulo@bol.com.br

BRAHMAN   ANGUS   BRANGUS
BRADFORD   NELORE

CONSULTORIA
B&M Consultoria

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

RESTAURANTE
Restaurante Kilograma

Av. Brasil, 6792 - Fone 3035-2922

HOTEL
Harbor Hotéis

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

CURSO DE INGLÊS

AGRO
Agrosat

Rua Osvaldo Cruz, 2349 Fone 3222-2757

Agro Domus
Insumos Agrícolas

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

Agriboi
Produtos Agropecuários

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

RPK Genética
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS

BRANGUS -  BRAFORD
Fone 9944-3759

SEMEX BRASIL
www.semex.com.br

Fones 9987-2673/9121-8827

Máquinas Agroeste LTDA
Av. Brasil, 4128

Fone 3225-3322

Santa Clara Genética 
Av. Brasil, 7640

Fones 3226-6161/9978-0061

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre

Fone/Fax (45) 3321-1600

Plantplan
Fone 3038-7388

Locações Lapa
(45) 3223-2531

EVENTOS
Fotoclique

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

FLORICULTURAS
Galeria das Flores - GF

Floricultura e Decorações
Fone 3035-2072

PEçAS AGRíCOLAS

Multipeças
Irmãos Limberger & Cia ltda

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

PAPELARIA
Suprivel

Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266

Televendas 3224-2004

SAúDE
Ortoffísio - Clínica de Fisioterapia

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

Mariana Sossela - Psicóloga
CRP – 08/16211

R. Santa Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

Dra. Selma Segalla
Centro OdontológicoTop

Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

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

Sind Convênios Médicos
Fone 3224-4103

SindConvênios
Medicina e Segurança do Trabalho

Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

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

FARMÁCIAS
Farmácias Iguaçu

Grupo Almir Gaspar - Desde 1972

Farmaútil
Sempre com você

Laura F. Ramos Vargas
CRP 08/11265

PSICÓLOGA E PSICOTERAPEUTA

Especializada em crianças e adolescentes
FONE (45) 3224-4928 / 9972-5151

Rua Minas Gerais, 2061 - Centro Comercial Day Saúde
5 andar - Salas 502/503 - Cascavel - PR
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