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O uso de produtos fitossanitários químicos no controle de pragas, doenças 
ou plantas infestantes de lavouras é o grande responsável pelo aumento da 

produção mundial de alimentos. O uso inadequado desses produtos é o 
grande causador de sérios danos à saúde humana e à natureza. Areac e 
Sindicato Rural de Cascavel promoveram encontro para debater o tema.
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REVISTA

REVISTA
www.facebook.com.br/sindirural

Surgida da necessidade de comunicação entre o Sindicato Rural de Cascavel e seus 
associados, a Revista Sindirural cresceu com o passar do tempo e se tomou de amplitude 
regional, estadual e até nacional. Hoje, temos assinantes em todo o Paraná e em várias 
cidades do Brasil, que recebem em suas propriedades reportagens exclusivas sobre o setor, 
informações sobre mercado, novas tecnologias, novas técnicas de manejo, eventos e dias de 
campo de empresas e cooperativas. Mais do que informar, a Sindirural é porta voz das 
angústias e reivindicações do setor rural, atua na defesa dos interesses do setor 
agropecuário, estimula e promove a produção e o trabalho, além de difundir a importância 
do associativismo e da organização do segmento.

Informação,
tecnologia
e inovação
nas mãos do
agricultor

PUBLICAÇÃO OFICIAL

www.revistasindirural.com.br

Há 10 anos, a revista Sindirural faz parte da 
vida do agricultor paranaense, levando aquele 
que é o principal insumo para o aumento da 
produtividade no campo: a informação!

Além de sair com tiragem maior, 
cricularemos no evento com um 
caderno especial, que trará novidades 
dos expositores e as principais 
tecnologias mostradas no maior 
evento do agronegócio nacional.
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ESPECIAL
SHOW RURAL

Jair R. dos Santos           

(45) 9972-6113 / 3037-7829
comercial@revistasindirural.com.br 

Cadernos especiais
dos eventos anteriores

RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO:

Não fique de fora da 
edição especial Show 
Rural Sindirural!
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O tema principal da Edição 67 da 
Sindirural é o uso de agrotóxicos. O 
uso inadequado e a falta de informação 
sobre o assunto trazem grandes 
prejuízos à imagem do segmento. Areac 
e Sindicato Rural de Cascavel reuniram 
representantes de diversos setores para 
debater o tema. Pág. 18

O entrevistado desta edição da Revista 
Sindirural é o Coronel da Política Militar do 
Paraná Washington Lee Abe. Ele é o mandatário 
do 5º Comando Regional da Polícia Militar, que 
abrange a região Oeste e Sudoeste do Paraná.   
Pág. 06
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Entrevista

Capa

Produtor Rural terá 
que emitir NFP-e
A Nota Fiscal de Produtor eletrônica 
se torna obrigatória para a realização 
de operações interestaduais a partir de 
2018. Pág. 31

LEIA TAMBÉM

Inicia segunda etapa 
da vacinação no PR

Nova ferrovia será 
construída no PR

A segunda etapa da vacinação dos 
rebanhos de bovinos e bubalinos contra 
a febre aftosa foi lançada no dia 1º de 
novembro em Cascavel, na propriedade 
do agropecuarista Jairo Frare. Pág. 28

O Governo do Paraná oficializou no dia 28 
de novembro a disposição em construir 
uma ferrovia ligando Paranaguá a 
Dourados/MT.  Pág. 34

Valdemar da Silva Melato, presidente do 
Sindicato Rural de Assis Chateaubrind, 
é o novo presidente do Núcleo dos 
Sindicatos Rurais do Oeste.  Pág. 38

• Projeto do Oeste vence Empreendedor 
Rural. Pág. 46

• Convênio com Itaipu garante R$ 26,6 
milhões para as estradas rurais. Pág. 44

• Fundetec realizou Dia de Campo sobre o 
Feijão. Pág. 36

• Pecuária Moderna: cursos no Sindicato 
rural chegam ao fim. Pág. 20

• Ceasa poderá ter nova sede em Cascavel.  
Pág. 26

Nurespop elegeu seu 
novo presidente
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical
A reforma trabalhista (já aprovada, 

mas passível de mudanças) foi muito po-
sitiva para toda a sociedade brasileira. 
Resolvemos problemas históricos, melho-
ramos e criamos novas formas de contrata-
ção e vínculo de trabalho, o que só estimula 
o Brasil a crescer. No entanto, um dos 
pontos que merece atenção do produtor é 
o fim da obrigatoriedade da contribuição 
sindical. Mas, afinal, você sabe para o que 
ela serve?

A contribuição sindical é instrumento 
de fortalecimento do trabalho diário de re-
presentatividade da categoria, de capacita-
ção e de estruturação do setor. Os recursos 
arrecadados pela contribuição sindical são 
distribuídos conforme estabelece o arti-
go 589 da CLT (Consolidação das Leis do 
Trabalho): 60% para o sindicato rural; 20% 
para o Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE); 15% para a Federação da Agricul-
tura e 5% para a CNA. 

No topo da cadeia, a CNA (Confedera-
ção da Agricultura e Pecuária do Brasil). A 
entidade nos defende em âmbito nacional e 
tem como objetivo a união da classe produ-
tora rural; a valorização da produção agrí-
cola e a preservação do meio ambiente as-
sociada ao desenvolvimento da agropecuá-
ria e da produção de alimentos; a defesa do 
livre comércio de produtos da agropecuária 
e agroindústria e muito mais. A entidade 
nos defende politicamente, trabalhando 
junto à Câmara dos Deputados e ao Senado 
para defender nossos direitos e interesses. 

Esses recursos também financiam 
o funcionamento da Faep (Federação da 
Agricultura do Estado do Paraná). A en-
tidade é responsável pela orientação aos 
seus filiados – Sindicatos Rurais – promo-
vendo eventos como seminários, cursos, 
fóruns entre outros. A Federação difunde 
informações importantes, contribuindo 
para melhoria das condições de produti-
vidade da agropecuária paranaense, pelo 
aperfeiçoamento de técnicas já utilizadas 
pelos produtores rurais, pela comercializa-
ção da produção e informe técnicos-econô-

micos e do meio ambiente e um outro fato 
importante: a representatividade política 
no Governo do Paraná e na Assembleia Le-
gislativa do Estado. 

A Faep nos guia e luta pelos nossos 
interesses. Um exemplo simples é a defesa 
da entidade para que os produtores do Pa-
raná pudessem utilizar os produtos trans-
gênicos, proibidos à época pelo ex-gover-
nador Requião. A briga foi parar na Justiça 
e quem venceu fomos todos nós. 

Por fim, os recursos aos sindicatos 
rurais. O sindicato rural da cidade é a se-

gunda casa do produtor. Tudo que é feito 
nele é pensando no bem-estar dos homens 
do campo. Nestes locais são oferecidos 
serviços, realizados eventos, cursos de ca-
pacitação, palestras e diversas outras ati-
vidades com o único objetivo de melhorar e 
defender a vida dos produtores rurais. 

Com a reforma trabalhista, a contribui-
ção sindical deixou de ser obrigatório. Os 
recursos são importantes para a manuten-
ção de toda essa rede de união, fortaleci-
mento e crescimento do setor. A escolha 
do pagamento ou não é de cada um, mas 
pense bem: você e todo o setor do agro-
negócio não saem perdendo com toda uma 
base dessas?

AGRO GIGANTE
Dados estatísticos do PIB do terceiro 

trimestre deste ano, divulgados pelo IBGE 
no começo de dezembro, indicam que o 
crescimento acumulado da agropecuária 
no ano foi de 14,5%. Os demais setores, 
indústria e serviços tiveram contribuição 
negativa na formação do PIB, cujas taxas 
acumuladas foram de -0,9% e -0,2%, res-
pectivamente. Com o resultado, passamos 
a praticamente representar um quarto da 
economia brasileira. Será que somos im-
portantes ou não?

FIM DE ANO
Todos os anos os nossos sonhos se re-

novam, a nossa esperança na vida e na fe-
licidade ganha um novo fôlego e força. Nes-
ta virada de 2017 para 2018, precisamos 
agradecer mais uma vez pelo ano de boas 
colheitas e de muito aprendizado. Sabemos 
que não foi um ano fácil, mas precisamos 
nos considerar satisfeitos pelo crescimento 
do nosso e, principalmente, se comparado 
a outros setores com muito mais dificulda-
de na economia brasileira. 

Estamos bem e 2018 ficaremos ainda 
melhores. Desejo a todos um bom começo 
de ano e um Natal repleto de alegrias, boas 
energias e descanso. Aproveite essas datas 
para estar junto da família e de amigos e 
sintam-se abraçados por todos nós do Sin-
dicato Rural de Cascavel!

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

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

De
R$ 136.850
Por
R$ 109.480à vista

Entrada
de R$ 65.688 Saldo 

em semestrais
R$6x 9.364

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

• AdvanceTrac com assistente de partida em rampas e controle automático em descidas

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

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

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

De
R$ 174.050
Por
R$ 149.050 à vista

Entrada
de R$ 89.430 Saldo 

em semestrais
R$6x 12.695

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

NUNCA FOI TÃO FÁCIL
TER UM FORD DO SEU JEITO.

• Motor Duratorq 3.2L de 200cv • Transmissão Automática de 6 Velocidades

• AdvanceTrac com Assistente de Partida em Rampas e Controle Automático em Descidas

PLANO SAZONAL

TER UM FORD DO SEU JEITO.

• Motor Duratorq 3.2L de 200cv • Transmissão Automática de 6 Velocidades

• AdvanceTrac com Assistente de Partida em Rampas e Controle Automático em Descidas

TAXA 0,99% a.m.PLANO SAZONAL

TER UM FORD DO SEU JEITO.

Preços e condições de financiamento válidos até 30/11/2017. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 
4x4 AT 2018 (cat. JMX8) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
Preços e condições de financiamento válidos até 30/11/2017. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 
4x4 AT 2018 (cat. JMX8) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
Preços e condições de financiamento válidos até 30/11/2017. Ranger XLT 3.2l Diesel CD 

a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 12.695,15, 
4x4 AT 2018 (cat. JMX8) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 12.695,15, 
4x4 AT 2018 (cat. JMX8) a partir de R$ 149.050,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% 

na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 12.695,15, 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 89.430,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 12.695,15, 

tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 165.600,90. Custo Efetivo Total 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 165.600,90. Custo Efetivo Total 
na modalidade CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo 

(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 2,96% a.m. e 41,91% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 4x2 MT (cat. JIC8) a partir 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 165.600,90. Custo Efetivo Total 

(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 2,96% a.m. e 41,91% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 4x2 MT (cat. JIC8) a partir 
tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 165.600,90. Custo Efetivo Total 

de R$ 109.480,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 65.688,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.364,78, na modalidade 
(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 2,96% a.m. e 41,91% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 4x2 MT (cat. JIC8) a partir 
de R$ 109.480,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 65.688,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.364,78, na modalidade 
(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 2,96% a.m. e 41,91% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Ranger XLS 2.2l Diesel CD 4x2 MT (cat. JIC8) a partir 

CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 121.876,68. Custo Efetivo Total 
de R$ 109.480,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 65.688,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.364,78, na modalidade 
CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 121.876,68. Custo Efetivo Total 
de R$ 109.480,00 à vista ou financiado com taxa de 0,99% a.m. e 12,55% a.a., 60% de entrada (R$ 65.688,00) e saldo em 6 parcelas de R$ 9.364,78, na modalidade 

(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 3,01% a.m. e 42,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e 
CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 121.876,68. Custo Efetivo Total 
(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 3,01% a.m. e 42,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e 
CDC, com 180 dias de carência para pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 121.876,68. Custo Efetivo Total 

serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá 
(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 3,01% a.m. e 42,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e 
serviços de despachante, manutenção ou qualquer outro serviço prestado pelo Distribuidor. Sujeito à aprovação de crédito. O valor de composição do CET poderá 
(CET) calculado na data de 8/11/2017 a partir de 3,01% a.m. e 42,74% a.a., por meio do Programa Ford Credit. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e 

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

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

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

Na cidade, somos todos pedestres.

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

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000
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“A contribuição 
social é instrumento 
de fortalecimento do 

trabalho diário de 
representatividade da 

categoria, de capacitação 
e de estruturação do 

setor.”



Novembro/Dezembro 2017 Novembro/Dezembro 20178 9

ENTREVISTA

REVISTA SINDIRURAL - O que o 5º 
Comando tem de números de segurança 
no campo no Oeste? Se possível um com-
parativo entre o ano passado e este ano?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - 
A Polícia Militar do Paraná é dividida em 6 
grandes Comandos Regionais, ou seja, o Es-
tado foi “dividido” em seis “pedaços”. Existe 
ainda o 7º Comando que é composto por mais 
5 Unidades que são subordinadas diretamente 
ao Subcomandante Geral da PMPR e têm atua-
ção em todo o Estado. O 5º Comando Regional 
é campeão absoluto no número de prisões e no 
número de apreensões de drogas e de armas. 
Isto, considerando além dos Batalhões opera-
cionais da PM, nossos irmãos da Polícia Civil, 
da Polícia Federal e das Guardas Municipais.  
Na questão dos números, o 5º CRPM conse-
guiu números expressivos na diminuição dos 
furtos e roubos no comparativo 2016/2017. É 
responsável por 1.500 prisões/mês. Uma situ-
ação muito interessante, analisarmos a partir 
daqui. Quando se fala em segurança pública, 
todos os olhos se voltam para a Polícia Militar. 
Mas o ciclo de persecução criminal, depende 
de um caminho muito longo até que se con-
siga a verdadeira “justiça” no sentido literal 
da palavra. A Polícia Militar entra em campo 
de combate, ou seja na linha de frente com a 
criminalidade, se desloca o mais rápido que 
pode em direção ao chamado, entra em luta 
corporal, troca tiros, prende, levanta todos os 
elementos necessários para a continuidade 

O entrevistado desta edição da Revista Sindirural é o Coronel da 
Política Militar do Paraná Washington Lee Abe. Ele é o mandatário do 
5º Comando Regional da Polícia Militar, que abrange a região Oeste e 
Sudoeste do Paraná e é composto por seis Batalhões subordinados: 3º 
BPM (Pato Branco), 6º BPM (Cascavel), 14º BPM (Foz do Iguaçu), 19º 
(Toledo), 21º ( Francisco Beltrão) e 24º BPM (Batalhão de Fronteira). 
Ele assumiu o comando em janeiro de 2015 e falou sobre o trabalho da 
PM, segurança no campo entre outros assuntos. Ele defende o uso de 
arma para os agricultores e reclama que os criminosos são soltos pelo 
Judiciário tão rápido quanto são presos e que em 80% dos casos, a 
PM tem fazer o seu serviço duas vezes, por causa da reincidência dos 
crimes. 

“Agricultor tem o 
direito de se armar”

do ciclo (vítima, agressores, testemunhas, 
matéria, etc.) e deve encaminhá-los à Polícia 
Civil ou Federal (dependendo da tipificação do 
crime), são apreciados pelo Ministério Públi-
co (estadual ou federal), oferecida a denúncia 
vai para o Poder Judiciário (estadual ou fede-
ral), para daí, observarmos os resultados efe-
tivos, quais sejam, o atingimento no sistema 
penitenciário (estadual ou federal). A grande 
questão é que neste ritmo, deveriam ser cons-
truídas pelo menos 3 penitenciárias por mês 
somente para agraciar o andamento da ope-
racionalidade do 5º Comando Regional. Além 
de a Polícia Militar ter que caminhar por este 
longo trajeto (como se fosse um cano d`agua 
com vários furos, onde os presos são a água) 

CORONEL WASHINGTON LEE ABE

existe mais um enorme problema para as 
Forças Policiais no país inteiro e consequen-
temente para o cidadão de bem, chamado de 
“Audiências de Custódia”. Foram criadas para 
dar celeridade ou velocidade à ações penais. 
Mas estão tão velozes que o “cidadão” detido 
pela Polícia volta tão rápido às ruas quan-
to um piscar de olhos. Qual a consequência 
disto? Em toda a região, com registros locais 
mais graves temos a reincidência nas prisões, 
ou seja, os criminosos já presos pela Polícia, 
estão sendo presos novamente, na ordem de 
80% (oitenta por cento). Pessoas detidas pela 
Polícia por causa de um delito, na semana 
seguinte são detidas novamente pelo mesmo 
delito.  Senhores, cidadãos de bem, tenham 
certeza de que a sua Polícia está cumprindo 
fielmente a missão constitucional que lhe foi 
confiada. Estes números podem traduzir o que 
estamos conversando. Muito se cobra da Po-
lícia Militar, por ser a mais visível e a mais 
presente na sociedade, mas nós dependemos 
de outras organizações para combater efetiva-
mente o crime. 

REVISTA SINDIRURAL - O que o Es-
tado do Paraná tem feito para deixar as 
zonas rurais seguras?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - 
Apesar das especificidades das áreas rurais 
em relação a área urbana quando se fala em 
criminalidade e segurança não há como fazer 
uma distinção estanque. As questões sociais 
e econômicas que equacionam a criminalida-
de são independentes do campo ou da cidade. 
Assim, os investimentos do Estado são des-
tinados a segurança pública como um todo.  
O 5º Comando Regional é responsável por 94 
municípios que se estende por toda a faixa de 
fronteira do Estado. Não temos como compro-
var cientificamente mas é facilmente imagi-
nável sobre cada prisão que a Polícia efetua e 
para cada arma de fogo que a Polícia retira de 
circulação, quantos crimes futuros foi-se evi-
tado? Vamos ser tão inocentes ou hipócritas 
ao ponto de acharmos que um marginal, um 
criminoso pratica somente um crime por dia? 

“Deveriam ser 
construídas pelo menos 

3 penitenciárias por 
mês somente para 

agraciar o andamento 
da operacionalidade do 

5º Comando Regional da 
PM ”

Com um marginal preso hoje, quantos crimes 
automaticamente evitamos que ele cometa até 
que seja solto novamente? Automaticamente 
o marginal preso na cidade também não vai 
cometer delitos na área rural. Nossa grande 
missão constitucional é a prevenção; mas, 
como vamos conseguir alcançar a perfeição se 
a minha viatura estiver deste lado, não estará 
do lado de lá. 

REVISTA SINDIRURAL - Como funcio-
na o trabalho da PM no campo? Há um efe-
tivo fixo? São feitas rondas periódicas? 
Como é feito esse trabalho?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - A 
Polícia Militar tem inúmeras frentes de com-
bate. Uma delas se refere à presença cons-
tante no campo. Não podemos nos descuidar 
das radiopatrulhas nos centros urbanos, do 
trânsito, das guardas penitenciárias, escoltas 
de presos, manifestações populares, invasões 
de terras, grandes festas e eventos, contra-
bandos vindos pelos rios e barrancas, tráfico 

de drogas e armas, quadrilhas organizadas 
especializadas em roubo a caixas eletrônicos, 
quadrilhas organizadas ameaçando e matando 
Policiais e agentes de segurança, etc. Temos 
que estar atentos em todo o lugar e em todo 
o tempo.  Nossas Patrulhas Rurais atingem 
exclusivamente toda a área rural procurando 
não somente estar presente em rondas, mas 
mapeando toda a área para os casos de desen-
cadeamento de operações de qualquer nature-
za (procura de marginais homiziados, pessoas 
perdidas, entre outras situações) e para ter o 
maior conhecimento e entrosamento possível 

com a comunidade e a área em si. Está em 
andamento o planejamento (em fase final) de 
um curso específico para os patrulheiros ru-
rais do 5º CRPM, onde serão abordados te-
mas específicos para darmos um “up” em suas 
ações preventivas, protetivas e repressivas.  
Além do efetivo exclusivo das nossas patru-
lhas rurais, somam-se as nossas ROTAM 
(Rondas Tático Móveis) e Pelotões Choque que 
por sua característica repressiva e não se ter 
área definida, atuam como uma segunda ma-
lha protetora na região. Estamos em fase final 
também da preparação para atuação com nos-
sas ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio 
de Motocicletas) com viaturas duas rodas, 
especificas “off road” que complementarão o 
aparato rural.

REVISTA SINDIRURAL - Como o se-
nhor classifica a zona rural de Cascavel? 
Segura? 

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - 
Trabalhamos para que a população no campo 
e na cidade possa se sentir mais segura, não 
podemos classificar nem a zona rural nem a 
zona urbana como segura. Estamos em guer-
ra constante contra o crime, e, enquanto isso 
perdura, é hipocrisia falar o contrário. Luta-
mos sim para que a sociedade possa sentir-se 
mais segura diante da realidade que temos 
diante de nossos olhos. A percepção do que 
podemos considerar seguro, só é possível se 
compararmos com outras áreas. Posso asse-
gurar que de acordo com nossas estatísticas, 
que a região mais segura, se assim podemos 
dizer, é a região oeste e sudoeste do Estado. 
Isso sem compararmos com outros Estado da 
Federação que se encontram num caos sem 
precedentes. Claro que temos que levar em 
consideração a grave crise econômica a que 
todos fomos expostos, onde o pai de família, 
devido à necessidade obrigou-se a entrar para 
a criminalidade para sobreviver e assim por 
diante. Não podemos deixar de lembrar que 
todos os gravíssimos problemas sociais de-
sembocam na seara da segurança pública. 

REVISTA SINDIRURAL - O que o pro-
dutor rural pode fazer para se proteger?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - A 
grande desvantagem no campo encontra-se na 
distância e na ausência da vigilância natural. 
Dessa forma a união e solidariedade entre as 
pessoas que moram nessas regiões é impres-
cindível para ajudar a construir mais seguran-
ça. É importante criar mecanismos eficientes 
de comunicação a fim de que movimentações 
estranhas possam ser eficazmente alardeadas 
e possam chegar as autoridades policiais. 
Também é importante a orientação dos fun-
cionários e empregados que, acostumados 
com a rotina diária podem ser facilitadores 
no diagnostico e comunicação de situações 
que fujam a normalidade.  O que o bandido, 
o marginal tem medo, é de ser visto por al-
guém, e que esse alguém chame a Polícia. Por 
isso a importância de um estar vigilante pelo 
outro e prontamente acionar a Polícia dando 

“Acredito no direto 
que o cidadão de bem 

tem de se armar para se 
defender com igualdade 

de condicões dos 
ataques covardes que os 
marginais realizam nas 

áreas rurais. ”
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todos os dados possíveis. Lembrando sempre 
em gravar a localização exata, pontos de refe-
rência, descrição dos marginais, veículos uti-
lizados, nomes e apelidos que chamam entre 
eles, entre outros. Converse constantemente 
com seus vizinhos e troquem informações, se 
aproximem.

REVISTA SINDIRURAL - O senhor 
acredita que a prática de vizinho solidário 
ajuda no campo?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE -  A 
solidariedade e o apoio mútuo entre os par-
ticipantes da sociedade é uma das maneiras 
mais eficazes de obter-se resultados. O velho 
jargão “a união faz a força” é tão real quanto 
antigo e pode ser o diferencial no aumento da 
segurança no campo justamente por ser um 
ambiente onde as distâncias tornam-se fator 
de desvantagem.  A partir do momento em 
que os marginais sentirem que estão sendo 
vigiados, que várias pessoas estão se mobili-
zando, estão se aproximando do local de uma 
ocorrência na área rural, logo pensarão: “aqui 
não dá; o pessoal é muito metido e chegam 
junto...” Se todos se fizerem presentes quando 
algo estranho estiver acontecendo, mesmo à 
distância, tirando fotos, filmando, se fazendo 
ser vistos também, os marginais não retor-
narão à região. Agora pelo contrário, se cada 
um ficar acuado, recolhido no seu casulo, com 
medo, fingindo que nada tem a ver, o marginal 
se sentirá dono da situação e de toda a área, 
retornando quando bem entender, pois ali, “só 
tem um bando de medrosos e fazemos o que 
quisermos e a hora que quisermos”. Como é 
que os marginais agem quando a Polícia está 
atuando? Todos ficam filmando e fotografan-
do a ação da Polícia esperando um pequeno 
deslize, não é? Porque não podemos fazer o 
mesmo? 

REVISTA SINDIRURAL - O que o se-
nhor acha do uso de arma de fogo no 
campo (lei em tramitação)? Seria uma 
solução?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - Se 
estamos em guerra do bem contra o mal de-
veríamos ter o direito de lutar com igualda-
de. Ninguém vai chegar em uma propriedade 
rural e cometer um delito utilizando uma flor 
ou dando um presente na recepção, portan-
to acredito no direito do cidadão de bem, de 
poder se defender dos ataques covardes que 
os marginais realizam em igualdade de con-
dições. Ou vamos ficar aguardando sermos 
abatidos como porcos, ovelhas e galinhas? 

REVISTA SINDIRURAL - Qual a sua 
postura em relação ao MST? O senhor já 
estava à frente do comando na época dos 
incidentes em Quedas do Iguaçu. Como a 
equipe atuou naquela ocasião e continua-
rá atuando em outras desta natureza que 
possam ocorrer?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE 
- Não tenho postura especificamente em 
relação ao MST. Tenho postura em relação 
a manutenção da LEI e da ORDEM e a pro-
teção do cidadão de bem, que trabalha, que 
paga seus impostos e que simplesmente quer 
poder usufruir daquilo que conquistou, fru-
to de seu suor, ao contrário de uns e outros 
que simplesmente querem se beneficiar das 
conquistas dos outros. Se forem os integran-
tes do MST ou seja lá quem for que estiver 
subvertendo a ordem, as tropas sob meu 
comando farão exatamente o serviço para 
o qual são pagas pela sociedade: a garantia 
e a manutenção da ordem pública. Atuamos 
em Quedas do Iguaçu da mesma forma que 
atuamos em Santa Terezinha do Itaipu e da 
mesma forma que atuamos na reintegração do 
Jardim Gramado em Cascavel, em Manguei-
rinha, em Francisco Beltrão, em Capanema, 
Corbélia, Capitão Leônidas Marques e em 
todos os locais onde fomos chamados: res-
tabelecendo a ordem subvertida e protegendo 
o cidadão de bem.  À época dos fatos ocor-
ridos em Quedas do Iguaçu no ano passado, 
recebemos inúmeras pressões devido à nossa 
postura considerada equivocadamente “dura” 
por órgãos e pessoas ligadas aos “movimentos 
sociais”. Pessoas ligadas a determinados par-
tidos políticos querendo ganhar notoriedade e 
votos, como senadores, deputados estaduais, 
oportunistas e inoportunos com sua audácia e 
empáfia, achando que o povo não passa de um 
bando de ignorantes e desinformados. Sem 
deixarmos de lado o então Ouvidor Agrário 
Nacional que compareceu pessoalmente às 
portas do Quartel do Comando Geral da Polícia 
Militar em Curitiba, exigindo a queda do 5º 
Comando Regional, rechaçado duramente pelo 
Exmo. Sr. Comandante Geral, o qual apoiou 
sem ressalvas a totalidade das ações empre-
gadas na operação. Nesta operação que re-

sultou na morte de 2 componentes do MST, 2 
feridos e mais 2 presos, a Polícia teve que agir 
com muita energia e serenidade do início até 
o encerramento dos inquéritos (militar, civil 
e federal), os quais chegaram ao mesmíssimo 
parecer. Ocorrência iniciada com um incên-
dio florestal e ataque de um grande grupo do 
MST contra uma guarnição da Polícia Militar. 
Não havendo nenhum indício de emboscada 
por parte da Polícia, nem tampouco excessos 
ou arbitrariedades como fomos acusados por 
eles. Alocamos as tropas de Choque no ter-
reno de maneira a dissuadir qualquer movi-
mento em relação à desordem ou represálias 
inerentes ao MST que “acha” que é um exér-
cito, um Estado à parte e que não está sob a 
égide das mesmas leis a que estão os cidadãos 
brasileiros. Alocamos tropas especializadas 
com a missão de agir com rigor em todas as 
suas áreas, efetuando notificações de trânsito 
urbano e rodoviário, lavrando multas na esfe-
ra ambiental, envolvendo o Corpo de Bombei-
ros, Batalhão Ambiental, Batalhão Rodoviário 
e Unidades de Trânsito urbano.  A Polícia 
Militar está atuando com rigor em todas as 
Operações de Reintegração de Posse. Mas o 
que todos devem ter em mente, é que estas 
operações não dependem somente da Polícia 
Militar para a sua execução. Temos que estar 
cientificados do devido Mandado Judicial de 
Reintegração de Posse. A partir daí fazemos 
os Estudos de Situação, Planos de Operação, 
preparamos nossos homens, equipamento, 
armamento, viaturas e suprimentos para 
desencadearmos a operação. Mas uma coisa 
damos a certeza: a Polícia vai estar lá e vai 
retomar as terras entregando-as aos seus le-
gítimos proprietários.

REVISTA SINDIRURAL - O que a PM 
pode melhorar em relação à atuação e ga-
rantia de segurança no campo?

CORONEL WASHINGTON LEE ABE - A 
PM esta constantemente buscando aperfeiço-
ar suas práticas e adaptar-se as mudanças na 
sociedade. A presença policial constante nas 
áreas rurais tem se mostrado uma prática efi-
ciente na propagação da segurança no campo 
aos moradores que sentem-se mais tranqui-
los com a presença periódica das equipes. O 
que a Polícia pode e está fazendo, é trabalhar 
incessantemente em busca da paz social, por 
intermédio de estudos, aperfeiçoamento de 
suas atividades, mapeamento e levantamento 
das áreas de circunscrição e suas caracterís-
ticas, rondas diuturnas e operações inopina-
das e constantes em toda área, para retirada 
de marginais de circulação. Como componente 
do Alto Comando da Polícia Militar do Paraná, 
em nome da Corporação, agradeço todo o ca-
rinho e espaço dispensado para o 5º Comando 
Regional pela Revista Sindirural onde pude-
mos expor um pouco sobre a nossa missão. 

“As Patrulhas Rurais 
atingem exclusivamente 

toda a área rural, 
procurando estar 

presente em rondas, 
mas mapeando toda a 
área para os casos de 
desencadeamento de 

operações de qualquer 
natureza ”
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Dia do Engenheiro Agrônomo comemorado na Areac

Uma grande festa marcou no dia 14 de 
outubro a confraternização anual alusiva ao 
Dia do Engenheiro Agrônomo, na Areac (As-
sociação Regional dos Engenheiros Agrôno-
mos de Cascavel). Profissionais, familiares e 
convidados viveram momentos de diversão, em 
uma mostra de que os engenheiros agrônomos 
estão unidos em prol da valorização profissio-
nal. Mais de 400 pessoas participaram da 25ª 
Festa do Engenheiro Agrônomo.

De acordo com o presidente da Areac, en-
genheiro agrônomo Francisco Justo Júnior, a 
festa só foi possível graças ao envolvimento dos 
profissionais e às empresas patrocinadoras. O 
evento contou com a presença ainda do presi-
dente da FEAPr (Federação dos Agrônomos do 
Paraná), Ricardo Palma. Diretores do Sindicato 
Rural de Cascavel também participaram. Associados da Areac posam para foto oficial do evento

REGISTRO

Custos de 
avicultura e 

suinocultura são 
atualizados

Mais de 400 convidados participaram da comemoração na sede da Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel

A Faep (Federação da Agricul-
tura do Estado do Paraná) reuniu 
produtores rurais neste mês de 
outubro no Sindicato Rural de Cas-
cavel para realizar a atualização dos 
custos de produção da avicultura e 
da suinocultura da região.  O econo-
mista e consultor da Faep, Ademir 
Girotto, comandou a condução dos 
trabalhos, que é feito em nove regi-
ões do Paraná e atualizado semes-
tralmente.  A tabela atualizada pode 
ser obtida no site da Faep. Além de 
ajudar no controle, ela é uma fer-
ramenta de negociação para buscar 
melhores remunerações.
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REGISTRO REGISTRO

A Comissão das Mulheres do sindicato preparou diversos empadões de frango com requeijão no mês de setembro. Deliciosos, rapidamente eles 
foram vendidos. O dinheiro arrecadado será utilizado para custear as ações da comissão.

Economista fez análises para economia do Oeste
Diretores e associados da Areac (Associa-

ção Regional dos Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel), participaram no dia 23 de novembro 
de uma palestra sobre a economia brasileira, 
proferida pelo especialista em desenvolvimento 
agroindustrial pela Unioeste e mestre em Teoria 
Econômica pela UEM (Universidade Estadual de 
Maringá), Alfredo Fonceca Peris. As boas vin-
das foram dadas pelo presidente da Areac, enge-
nheiro agrônomo Francisco Justo Júnior. 

Peris iniciou a palestra classificando como 
“esgotado” o modelo político existente no Brasil. 
Ele cita como características o clientelismo e a 
gestão pública sofrível em todos os níveis. Já o 
modelo econômica, ele considera inexistente por 
conta do baixo nível de atividade econômica, dé-
ficit fiscal e previdenciário altamente comprome-
tedor, alto índice de desemprego (no Brasil são 
14 milhões atualmente), juros estratosféricos, 
consumidores endividados e alta concentração 
de renda. Segundo o especialista, mais de 65% 
das famílias estão endividadas no País.

Peris apresentou ainda, um gráfico da evo-
lução do crescimento do País de 1970 até os 
tempos atuais. Pelo levantamento, neste período 
o Brasil atingiu o ápice do desenvolvimento em 
1973, apresentando crescimento anual de 14%. 
“Foi um milagre econômico”, resumiu.

O primeiro ano da recessão nessa época 
ocorreu em 1981 e em 1990, o País viveu um 

momento de ajustes econômica, a partir do Pla-
no Real. “De 2014 para cá, a recessão só au-
mentou”. Para Peris, falar que o Brasil está em 
desenvolvimento hoje é um exagero.

Para Alfredo Peris, o Brasil precisará de um 
longo período para sair do fundo do poço. “Pelo 
menos de 20 a 30 anos”, estimou.

Alfredo Fonceca Peris é especialista em 
desenvolvimento agroindustrial

O CSA (Conselho de Sanidade 
Agropecuária de Cascavel) reuniu-se 
no dia 24 de outubro, no auditório do 
sindicato em Cascavel. Na ocasião fo-
ram discutidas a proibição de defensi-
vos, formigas cortadeiras e a campanha 
de vacinação contra a febre aftosa. Na 
data, foi decidida a realização do lan-
çamento da campanha de vacinação 
de novembro na fazenda do pecuarista 
Jairo Frare. Os presentes discutiram 
a importância do produtor rural cola-
borar mais uma vez nesta etapa, pois 
o Paraná está próximo do status de li-
vre da doença sem vacinação. Quanto 
à proibição dos defensivos paraquat e 
carbofuran, os agricultores mostraram 
preocupação com a elevação do custo de 
produção da soja e sobre a ausência de 
produtos com o mesmo poder no mer-
cado. O custo para dessecar um hectare 
de soja passa de R$ 15 para R$ 45.  
Além disso, foram abordados temas 
como o combate às formigas cortadei-
ras, a calendarização da cultura de soja 
e conservação do solo. 

Aftosa e defensivos 
debatidos pelo CSA

Nossa equipe entregou no dia 16 de outubro à comunidade de Sede Al-
vorada 150 kits de doces. As guloseimas abasteceram a tradicional festa 
dedicada às crianças, evento realizado todos os anos no distrito.

 No mês de outubro os colaboradores do Sindicato Rural de Cascavel 
vestiram a camisa do Outubro Rosa, campanha de conscientização, preven-
ção e combate ao câncer. Cuide-se e viva mais.

Diretoria do Sindicato Rural 
se reuniu com Acic Labs

No dia 10 de outubro diretores do Sindicato Ru-
ral de Cascavel reuniram-se com representantes do 
Acic Labs. Participaram do encontro, além de Pau-
lo Orso, Carlos Zuquetto, Lissandro Saroli Veran e 
Genor Frare.   O Acic Labs é um espaço da Acic 
para incentivar a inovação empresarial e é voltado 
à atração de jovens, empresários e empreendedores 
dos mais diversos segmentos. No ambiente eles terão 
a chance e serão instigados a inovar e a experimen-
tar. O objetivo é contribuir para inserir empresários 
em um universo tecnológico irreversível e de enormes 
possibilidades. 

No dia 25 de outubro o Comder (Conselho de Desenvolvimento Ru-
ral de Cascavel) reuniu-se no auditório do Sindicato Rural de Cascavel. 
Um dos principais assuntos foi a infestação de borrachudos que tem 
acontecido na região. Para explicar sobre o tema, o professor doutor da 
Unioeste, Luis Alves, deu uma palestra sobre o assunto. 

O professor explicou que, diferente do pernilongo, o borrachudo é 
um inseto que se reproduz em qualquer lugar e em situações favoráveis 

Borrachudos e formigas foram pautas de reunião do Conder

como fluxo de água e o calor o ajudam, além da sujeira em rios.  Como 
soluções, ele acredita que é necessária uma ação conjunta em toda a 
bacia para limpeza do rio e o controle biológico com a bactéria Bacillus 
thuringiensis. Em vez do controle químico despejado nos rios, a bacté-
ria ajuda no controle do inseto e protege o meio ambiente. 

Além disso, o Conselho discutiu o problema das formigas corta-
deiras entre outros. 

Comissão de Mulheres prepararam empadões em setembro
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O mundo nunca foi dos que ficam parados,

dos que fazem aquilo que todo mundo já fez.

O mundo é de quem não aceita a derrota,

que faz tudo de novo até melhorar.

Porque metas não são aquelas que você escreve num papel

são aquelas que você luta para realizar.

Sorte? Esqueça, ela logo vai te abandonar.

Pra ir mais longe você precisa ter vontade

e alguém que te ensine o caminho mais curto pra chegar.

Porque quando você pensa que deu tudo de si,

já tem alguém conseguindo o dobro.

Grandes mudanças não são feitas por quem sonha,

são feitas por quem faz.

5 A 9 De
FeVeReIrO
De 2018
CaScAvEl-Pr

AcOnTeCeRFaçA
AcOnTeCeR
FaçA

showrural.com.br
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exaustão - aeração

Exaustão Natural Permanente
para Silos e Armazéns
Na conservação de grãos armazenados, sempre usou-se termometria e 
aeração com ventiladores elétricos. Atualmente acrescenta-se a exaustão 
natural contínua nas coberturas de silos e armazéns, eliminando o calor 
entre a cobertura e os grãos, evitando-se a condensação (suadeira), o 
apodrecimento e aderência de grãos nas paredes.

O sistema de exaustão Cycloar retira continuamente o calor interno, diminui
a aeração elétrica e mantém equilibrada a umidade na massa de grãos.

www.cycloar.com.br } (41) 3095-9838 | Curitiba/PR | gilberto@bioar.com.br

Tudo pronto para o 
Show Rural Coopavel

O desafio permanente é fazer cada edi-
ção melhor, como em um intenso e dinâmico 
exercício de superação. Mas o Show Rural 
Coopavel de 2018 será ainda mais especial. 
De 5 a 9 de fevereiro, ele vai comemorar 30 
anos de realização e a marca será capricho-
samente festejada pela cooperativa, uma das 
mais importantes empresas do agronegócio 
paranaense.

A área de 72 hectares onde o evento acon-
tece desde o seu início, na BR-277 na saída 
para Curitiba, vai abrigar 530 expositores. 
As maiores e mais conhecidas empresas dos 
mais diferentes segmentos da cadeia do agro-
negócio vão estar na feira para apresentar o 
que têm de melhor. “É uma grande oportuni-
dade participar e expor no Show Rural Coopa-
vel, uma vitrine tecnológica que atrai olhares 
do mundo todo”, diz o diretor-presidente Dilvo 
Grolli.

A expectativa de público é de no mínimo 
equiparar o que foi registrado de 6 a 10 de 
fevereiro de 2017, quando 253 mil pessoas 
passaram pelo parque. Na 29ª edição, mesmo 

EVENTO

A 30ª edição do maior evento 
técnico para o campo da América 
Latina, 2º maior das Américas 
e o 3º do mundo acontece de 
5 a 9 de fevereiro no Centro 
Tecnológico Coopavel, em 
Cascavel

Colaboradores trabalham para preparar a área que de 5 a 9 de fevereiro vai receber a 30ª edição do Show Rural Coopavel

em um período considerado desafiador à eco-
nomia, o Show Rural Coopavel movimentou 
R$ 1,5 bilhão em negócios. A tendência para 
2018, com um cenário político e econômico 
mais estável, é de que esse número possa ser 
ainda maior.

De uma ideia rascunhada em um guar-
danapo pelos diretores Dilvo Grolli e Rogério 
Rizzardi na segunda metade da década de 

1980, o Show Rural Coopavel cresceu e se 
transformou em modelo de organização na 
apresentação e disseminação de novos conhe-
cimentos e tecnologias. “Uma das principais 
contribuições têm sido, por meio da pesquisa 
e do desenvolvimento de cultivares cada vez 
melhores, elevar progressivamente a pro-
dutividade das safras de grãos”, diz Rogério 
Rizzardi, que é o coordenador geral da feira.

O Show Rural Coopavel está consolidado 
como o maior evento técnico para o campo da 
América Latina, o segundo maior das Amé-
ricas e o terceiro do mundo. Além do que há 
de mais sofisticado em pesquisa em sementes 
e tecnologia em máquinas e equipamentos, a 
feira também apresentará novidades na pecu-
ária e contribuirá para aprofundar o conheci-
mento dos visitantes a partir de experimentos 
e palestras técnicas variadas. Os preparativos 
para o evento já ocorrem há meses e têm sido 
intensificados nas últimas semanas.

 R$ 2,1 BILHÕES
Constituída em 15 de dezembro de 1970 

por um grupo de apenas 42 agricultores, a Co-

Organizado pela Coopavel, 
o Show Rural é o grande 

evento do agronegócio 
nacional, palco de grandes 

novidades e novas 
tecnologias

Paraná. Com mais de 4,8 mil cooperados e 5,8 
mil colaboradores, a cooperativa atua em 17 
municípios e seu faturamento ultrapassou R$ 
2,1 bilhões em 2016.

As indústrias são responsáveis por cer-

ca de 75% desse faturamento, com produtos 
que chegam a diversos países, como Holanda, 
Alemanha, Espanha, Inglaterra, Chile, África 
do Sul, Croácia, Iraque, Catar, Bahrein, Ja-
pão, China, Hong Kong e Emirados Árabes. 

opavel dá há quase cinco 
décadas indispensável 
contribuição ao processo 
de fortalecimento econô-
mico e social do Oeste do 

A revista Sindirural, no seu papel de 
divulgar novas tecnologias e técnicas de 
manejo para aumentar a produtividade do 
produtor rural estará presente no Show 
Rural Coopavel novamente com uma edição 
especial, que trará as novidades da feira 
para seus leitores. A edição terá tiragem 
extra de 5 mil exemplares que serão distri-
buídas em todos os estandes das empresas 
participantes, onde ficarão disponíveis para 

Sindirural terá edição especial

os visitantes. “É o terceiro ano que fazemos 
uma edição especial somente para o Show 
Rural Coopavel”, afirma Paulo Vallini, coor-
denador da publicação. Além de circular di-
retamente no evento, a edição especial será 
distribuída em todos os hotéis de Cascavel 
e restaurantes. Contatos comerciais podem 
ser feitos com a NewMídia Comunicação, 
responsável pela revista pelo telefone (45) 
3037-7829 e (45) 99972-6113. 

Há 4 anos a revista Sindirural circula com caderno especial sobre o Show Rural
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Cursos no Sindicato
Rural chegam ao fim

Direcionado a médicos veterinários, zoo-
tecnistas, extensionistas e engenheiros agrô-
nomos da região Oeste, o Curso de Atualização 
da Assistência Técnica para Bovinocultura de 
Corte foi realizado em módulos no Sindicato 
Rural de Cascavel, numa iniciativa do Progra-
ma de Modernização da Pecuária de Corte, ca-
pitaneado pela Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná), pelo Governo do Paraná/
IAPAR e diversas outras entidades parceiras. 
A ideia é que a pecuária de corte no Paraná 
seja alavancada e a carne de gado do Estado 
conquiste os mercados que pagam mais caro 
no mundo. Depois de praticamente seis meses, 
o curso, que realizou diversos treinamentos e 
atualizações semelhantes em todo o Paraná, 
terminou. 

Um dos módulos, realizado nos dias 14 e 
15 de setembro, foi ministrado pela engenhei-
ra agrônoma e professora da UEL (Universi-
dade Estadual de Londrina), Ana Maria Bridi. 
Ela falou sobre avaliação de tipificação de car-
caças bovinas.  Sua aula começou com fatores 
intrínsecos do animal, como raça, idade, peso 
e o manejo, que podem afetar na qualidade da 
carcaça. Ela também apresentou como gran-
des países criadores de gado, como Austrália 
e Estados Unidos, tipificação as carcaças dos 
bovinos.  “Aqui nossa carne é tratada como 
commodity. É preciso que existam mais ações 
de marketing e valorização da carne, agre-
gando valor e que sejam criados sistemas de 
tipificação e qualificação em grande escala. A 
cadeia, em sua grande maioria, não valoriza 
financeiramente esse cuidado na criação e aí 
o produtor acaba não adotando essas práti-
cas”, disse. 

Já nos dias 28 e 29 de setembro, foi a vez 
da médica veterinária, professora da PUC-PR e 
doutora em zootecnia, Tâmara Duarte Borges, 
proferir o módulo intitulado “Bem-estar para 

PECUÁRIA MODERNA

Iniciativa do Programa de 
Modernização da Pecuária 
de Corte da FAEP buscou 
atualizar técnicos que atuam 
na bovinocultura em diversas 
regiões do Paraná

produção de carne de qualidade”. Durante os 
dias, Tâmara ensinou os alunos técnicas de 
manejo racional, desde embarque, transporte, 
vacinação entre outros e como analisar e en-
tender o comportamento dos bovinos. “Enten-
dendo como eles pensam e reagem a determi-
nadas situações permitem que o comportamen-
to deles seja usado a nosso favor. Os principais 
conceitos que precisam ser absorvidos pelos 
pecuaristas são o distanciamento de fuga, o 
ponto de equilíbrio e a reatividade dos animais. 
Desta forma eles conseguem conduzir qualquer 
animal”, ensinou.  

Os ganhos com a adoção dessas práticas 
são grandes, afirmou a professora. Entre eles 
estão facilidade de manejo, melhoria da relação 
ser humano e animal e o retorno financeiro 
pela qualidade da carne, superior em exem-
plares tratados à luz das práticas de bem-es-
tar animal.  “O grande desafio é a mudança de 
atitude. Não estamos trazendo uma tecnologia 
nova para isso, mas sim uma maneira diferente 
de fazer as coisas”, disse. Durante o módulo, 
os alunos também foram até o Iapar (Institu-
to Agronômico do Paraná) de Santa Tereza do 
Oeste aprender na prática. 

CRÉDITO E COMERCIALIZAÇÃO
Outro módulo ocorreu nos dias 19 e 20 de 

outubro, com o tema “Processos de Crédito e 
Estratégias de Comercialização”. O módulo teve 
dois professores: Luiz Fernando Brondani, da 
Emater e Régis Becker, do Banco do Brasil.  
Brondani buscou passar aos alunos todos os 
processos básicos de organização da produção 
de carne. “Dessa forma o produtor pode saber 
qual produto ele tem que produzir, quanto ele 
vai ganhar e uma série de outros fatores an-
tes de começar a fazer”, disse. Para Brondani, 
os técnicos da assistência não podem apenas 
olhar para os sistemas de produção. “Eles pre-
cisam pensar na comercialização e como vão 
manter a produção em escala, com qualidade, o 
ano inteiro”, destacou.

Já o servidor do Banco do Brasil, Régis Be-
cker, apresentou todos os processos e modelos 
de financiamento ofertados pelo banco, dividi-
dos de acordo com o porte do produtor assisti-
do. O profissional também ensinou os presen-
tes a elaborar um projeto técnico de solicitação 
de empréstimos à luz das exigências e normas 
da instituição financeira. Desta forma, a libera-
ção é mais rápida e há menos retrabalho. 

Por fim, os alunos tiveram que apresentar 
projetos de assistência para concluir o curso. 
A última aula foi realizada no sábado,18 de no-
vembro, no sindicato. 

A zootecnista Tâmara Duarte Borges falou 
sobre bem-estar para produção de carne de 
qualidade

Luiz Fernando Brondani, da Emater, falou 
sobre os processos básicos de organização 
da produção de carne
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Restaurantes da capital paulista desenvolve-
ram pratos com cortes de animais Angus, que 
tiveram grande aceitação do público. Pratos que 
foram desenvolvidos especialmente para a Angus 
Beef Week, que contou com a participação de 17 
restaurantes e lojas de carne de São Paulo, tive-
ram tanta aceitação do público, que passaram a 
fazer parte do cardápio permanente dos estabe-
lecimentos. Promovida pelo Terraviva Eventos e 
Associação Brasileira de Angus, a Angus Beef 
Week tem como objetivo aumentar a percepção 
dos centros urbanos e dos consumidores em 
relação à qualidade e origem da carne brasileira. 

Segundo os organizadores, os objetivos da 
Angus Beef Week foram atingidos. “A Angus 
Beef Week de São Paulo foi uma ação fantástica 
que nos aproximou de nosso objetivo de estar 
mais perto dos consumidores, assim como as 
demais ações gastronômicas que realizamos 
durante o ano de 2017. Temos a certeza do 
sucesso da Angus Beef Week pelo retorno dos 
restaurantes participantes e do encantamento 

Durante o evento é mostrado o resultado do 
trabalho desenvolvido no campo e na indústria

Angus Beef Week mostrou qualidade carne brasileira

Brasil sediou pela primeira vez Conferência Global da CRI Genética

dos consumidores pelas manifestações nas mí-
dias sociais. Com certeza é mais uma ação que 
fará parte de nosso calendário anual”, anuncia 
Fábio Medeiros, gerente do Programa Carne An-
gus Certificada.

Para a diretora do Terraviva Eventos, Carla 
Tuccilio, “atender aos anseios do consumidor 
por uma carne de qualidade, macia e saborosa 

O Brasil sediou pela primeira vez a CRI Glo-
bal Conference, evento que reúne os principais 
distribuidores da CRI Genética no mundo a cada 
dois anos, alternando sua sede entre os EUA e 
outros países onde a companhia atua. O Brasil, 
um dos principais mercados da CRI global, foi 
escolhido para sediar o evento pela primeira vez. 
Mais de 20 distribuidores de diferentes países 
estiveram em Campo Grande (MS) para a “CRI 
Global Marketing Conference 2018: Strategic 
Planning – Future Success”.

Além das apresentações e atividades, o 
grupo visitou duas fazendas em Mato Grosso do 
Sul: a Fazendão Girolando, em Campo Grande, e 
a Fazenda 7 Voltas, em Ribas do Rio Pardo. Na 
Fazendão, os distribuidores da CRI conheceram 
o trabalho de seleção das raças Girolando e Gir 
para animais leiteiros adaptados às condições 
dos trópicos em sistema de pastejo.

Na Fazenda 7 Voltas, que ocupa uma área de 
7.300 ha e que é considerada uma propriedade 
modelo da região pelo alto nível de tecnificação, 
o grupo conheceu o trabalho de ciclo completo 
(cria, recria e engorda), inclusive o confinamento 
com capacidade para 2.500 cabeças, e os resul-
tados do cruzamento industrial entre animais 
Black Angus e Nelore, com o uso da genetica 
CRI, além do uso do tricross com sêmen da raça 
Brangus nas fêmeas F1 Angus X Nelore.

Para o CEO da CRI – Cooperative Resources 
Internacional, Keith Heikes, a conferência no 
Brasil foi uma excelente oportunidade para os 
principais distribuidores da companhia conhece-

rem a pecuária do País e trocarem experiências. 
“É muito estimulante estar no Brasil, que é o 
nosso maior mercado de corte. Vendemos mais 
sêmen de corte no Brasil do que nos EUA. Ter 
aqui os nossos melhores distribuidores para 
avaliar juntos os desenvolvimentos que tivemos 
e as perspectivas futuras é muito importante”, 
avalia o executivo.

A presidente da Evergen Biotechnologies, da 

China, Xiuchun (Cindy) Tian esteve pela primei-
ra vez no Brasil e sua empresa recebeu diver-
sas premiações pelo desempenho em vendas no 
jantar de reconhecimento promovido pela CRI. 
“A Conferência todos os anos é muito esperada 
pela oportunidade de aprender e interagir com os 
colegas e essa é mais especial, pois é a minha 
primeira vez no Brasil e vou levar para o meu 
time a incrível experiência que tive aqui”, garante 
Cindy.

O Presidente do Conselho de Administra-
ção do Mobarak Andish Group, do Irã, Ardeshir 
Nejati Javaremi também aprovou sua primeira 
vinda ao Brasil. “Foi uma grande experiência a 
oportunidade de conhecer as fazendas e o sis-
tema de produção, o trabalho de melhoramento 
genético, de manejo de pastagens e nutricional 
dos animais. Como professor universitário em 
ciências animais eu conhecia um pouco sobre o 
Brasil, mas é muito diferente conhecer in loco o 
tamanho do País, os desafios e o nível da pro-
dução de carne que o Brasil possui”, destaca o 
iraniano.

Para o diretor da CRI Genética no Brasil, 
Sergio Saud, a realização da Conferência Global 
da companhia no País dará uma importante con-
tribuição aos planos da empresa de ampliar a ex-
portação de sêmen nacional, especialmente para 
a América Latina. “Praticamente dobramos nos-
sas exportações no último ano e estamos inves-
tindo para crescer ainda mais nesse mercado, 
pois vemos o potencial dos produtos brasileiros 
para outros países”, afirma Saud.

Sergio Saud, diretor da CRI Genética no Brasil: 
“Temos planos para ampliar a exportação de 
sêmen nacional”

é o que deve nortear todo o trabalho da cadeia 
produtiva. E a Beef Week é uma excelente opor-
tunidade de mostrar à mesa todo o resultado do 
trabalho que vem sendo desenvolvido no campo 
e na indústria, ao mesmo tempo em que permite 
um diálogo maior do setor produtivo com o con-
sumidor final”, destaca Carla.

A Beef Week teve início em 2016, tendo 
sido realizada em Cuiabá (MT), Campo Gran-
de (MS) e São Paulo (SP), na mesma época 
da InterCorte, evento itinerante que percorre 
alguns dos principais polos de produção pe-
cuária do Brasil. Em 2017, já foi realizada no 
mês de março em Mato Grosso, com a parti-
cipação de restaurantes de Cuiabá e Chapada 
dos Guimarães, em maio na cidade de Uberaba 
(MG) durante a Expozebu, e no mês de julho 
em Mato Grosso do Sul com a participação de 
55 restaurantes das cidades de Campo Grande, 
Dourados, Três Lagoas e Bonito. Em São Paulo 
teve a participação de 17 restaurantes e casas 
de carne com cortes de animais Angus.

ASBRAM revela verdades e mentiras sobre a Pecuária Brasileira
Com um público de profissionais que, jun-

tos, representam pelo menos 70 milhões de ca-
beças na pecuária brasileira, terminou no dia 24 
de novembro, em Campinas (SP), o 10º Simpósio 
da Associação Nacional da Indústria de Suple-
mentos Minerais (ASBRAM).

Na abertura oficial, a diretora-executiva da 
ASBRAM, Elizabeth Chagas, agradeceu espe-
cialmente aos dois patrocinadores, as empresas 
Vale Fertilizantes e Mosaic. Na sequência, o pre-
sidente da associação, Nelson Lopes, revelou os 
dados de uma pesquisa que mostram que as 54 
empresas de suplementos minerais associadas 
à ASBRAM são responsáveis por 1,8 milhão 
de toneladas, 67% do total consumido no País. 
Os outros 32% são provenientes de não filia-
das, que produzem cerca de 900 mil toneladas. 
Segundo Nelson, há, atualmente, 400 empresas 
atuando no Brasil, sendo responsáveis por 2,78 
milhões de toneladas. “O objetivo é ter 80% delas 
como associadas nos próximos anos”, afirmou.

Entre os palestrantes do evento,  o econo-
mista e comentarista da Globo News, Ricardo 
Amorim,  destacou a importância da China para 
o desenvolvimento da economia e do agronegó-
cio brasileiro. Ele contou que os problemas de 
infraestrutura do Brasil, como energia, rodovia 
e ferrovia, vão ser solucionados pelos chineses, 
que viram em nosso País uma grande oportu-
nidade de negócios. O comentarista fez ainda 
bons prognósticos para a economia brasileira 
em 2018 e revelou: “Por mais duas décadas, o 
agronegócio vai ser a bola da vez no Brasil, sus-
tentado especialmente pelas exportações para a 
China e a Índia”.

Mas foi a produção de uma pecuária susten-
tável o ponto central dos debates desta edição do 
10º Simpósio ASBRAM. O pesquisador, mestre 
em sustentabilidade e escritor norte-americano, 
John Ikerd, foi um dos palestrantes e apresentou 
ao público as oportunidades de negócio da pro-
teína animal brasileira no mercado externo, des-
crevendo como o Brasil pode contribuir com um 
planeta sadio, explorando todas as oportunidades 
que o mercado mundial oferece. “O Brasil precisa 
investir em tecnologias para melhorar a produ-

ção de carne, sem se esquecer da sustentabilida-
de representada pelas pastagens naturais e das 
preocupações com o meio ambiente”, afirmou.

Já o pesquisador da Embrapa, Evaristo de 
Miranda, lançou a pergunta:  quanto as pastagens 
brasileiras retiram de carbono da atmosfera? Com 
esse questionamento, ele rebateu as críticas feitas 
contra a pecuária brasileira no cenário mundial. 
Ele afirmou que o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga 
e, especialmente, as pastagens plantadas retiram, 
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todos os anos, uma grande quantidade de carbono 
da atmosfera. Segundo ele, falar de emissões de 
gases de efeito estufa dos bovinos sem revelar os 
benefícios que as pastagens promovem ao meio 
ambiente é “uma meia verdade”.

O evento teve, ainda, a homenagem, com o 
Prêmio Excelência ASBRAM 2017, para o pro-
fessor e pesquisador da ESALQ/USP, Moacyr 
Corsi, considerado um dos maiores especialis-
tas do mundo em pastagens intensivas, manejo, 
adubação e conservação em pecuária de corte e 
de leite. O troféu foi entregue pelo ex-presidente 
da ASBRAM, Fernando Penteado. “Foi uma hon-
ra e satisfação enorme receber essa premiação. 
Minha vida profissional foi dedicada à pecuária, 
sempre acreditando que ela pode ser tão rentável 
quanto a agricultura”, disse o professor.

O  evento também teve a degustação de 
churrasco de carne meio-sangue Senepol,  pre-
parado pelo mestre parrillero argentino, Daniel 
Mansour.  “Hoje, tivemos Senepol na entrada e 
no prato principal, sempre levando aos consumi-
dores o nosso lema: o Senepol é bom do Pasto ao 
Prato”, afirmou Camillo Gomes Leal, diretor de 
eventos da Associação Brasileira de Criadores 
de Bovinos Senepol  (ABCB Senepol).

O presidente Nelson Lopes falou na abertura do 
evento que reuniu representantes da indústria 
de suplementos minerais
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A Plantar, tradicional empresa de agro-
negócios de Cascavel, realizou no dia 7 de 
dezembro de 2017 a 8ª edição do seu Dia de 
Campo. O evento, que acontece na Fazenda 
Plantar, às margens da BR 467, iniciou às 8h 
da manhã e terminou às 16h30min. Agricul-
tores de toda a região visitaram o Dia de Cam-
po e puderam conhecer novas tecnologias, 
variedades de soja, híbridos de milho, além 
de serviços oferecidos pela empresa. Também 
fez parte da programação um delicioso almoço 
servido aos visitantes.

Segundo Amilcar Evangelista Ferro, 
membro da organização geral do Dia de 
Campo, cerca de 720 produtores rurais dos 
municípios de Ouro Verde do Oeste, Capitão 
Leônidas Marques, Três Barras, Vera Cruz do 
Oeste, Granadino, Corbélia, Ubiratã, Toledo 
e Tupãssi estiveram presentes. “Dividimos 
os visitantes em grupos, que seguiram uma 
sequência para conhecer todos as novidades 

Plantar realizou o 
Dia de Campo 2018

EVENTO

Produtores rurais de toda a 
região estiveram na Fazenda 
Plantar no dia 7 de dezembro 
para mais edição anual do Dia de 
Campo Plantar

Os agricultores que visitaram o evento puderam conhecer novas variedades de sementes

oferecidas pelas empresas participantes”, 
afirma. Segundo Amílcar, 12 empresas es-
tiveram participando do evento, entre elas 
a Nidera, Bayer, Don Mario, Embrapa, Giro, 
Monsanto, Dekalb, Brandt, Dow, Pioneer e 
Mosaic.

Para Edson Paini, gerente de vendas e co-
ordenador do evento, o Dia de Campo Plantar 
2018 superou as expectativas. “Nossa comer-
cialização foi maior do que do ano passado. 
Cerca de 200 colaboradores da Plantar traba-
lharam para que esse evento fosse o sucesso 

que foi. E isso é muito gratificante para nós”, 
salientou. Paini destacou o positivismo dos 
agricultores com o setor. “Foi um ano compli-
cado, mas o nosso produtor rural não deixa de 
acreditar que  podemos melhorar, fazer nossa 
parte. A safrinha foi boa e todos estão ani-
mados”, afirmou. Um dos atrativos do evento 
foi, além do contato com novas tecnologias, o 
acesso a promoções e condições de negócios 
exclusivas para o dia.

Proprietário de uma área de 400 hectares 
em Ramilândia, o produtor rural cascavelen-

se Fabricio Anizelli foi um dos visitantes do 
evento. “A Plantar está de parabéns. O Dia de 
Campo está cada ano melhor”, frisou. “Even-
tos como esse vem a colaborar com a melhora 
da agricultura, que neste ano sofreu com o ex-
cesso de chuvas, o que acabou causando um 
pequeno atraso no plantio”.  Dentre as novida-
des que chamou a atenção do produtor rural, 
estão as variedades de soja da Embrapa e os 
híbridos de milho da Nidera. “Faço questão de 
todo ano me programar para visitar esse gran-
de evento”, afirmou.

EXPOSITORES
A Fundação Meridional é formada por 

O programa P200 da Plantar existe há 
alguns anos e tem como objetivo o aumen-
to da produtividade dos agricultores para 
superar a meta das 200 sacas por alqueire. 
Consiste em aplicar técnicas de agricultura 
de precisão, como mapeamento do solo, aná-
lise e correção através da aplicação de taxa 
variável.

O engenheiro Carlos Roberto Espires, 
responsável pelo Departamento de Solo e Nu-
trição de Plantas é coordena o programa da 
Plantar. Segundo ele, em 2017 o P200 pas-
sou a se chamar P200+, pois agrega agora 
uma nova tecnologia que fornece novos pa-
râmetros para análise da produtividade. “A 
partir deste ano, passamos a implementar o 
Indice Vegetativo por Diferença Normalizada 
(NDVI), que consiste em captar a radiação 
solar refletida pela planta que se localiza na 
área que chamamos de infravermelho próxi-
mo, um dos cumprimentos de onda da luz 
invisíveis ao olho humano”, afirma. Essa luz 
invisível quando refletida pela folha da planta 
nos dá informações valiosas sobre a eficiên-
cia do seu processo vegetativo. As fotogra-

P200+ é a novidade da Plantar para 2018

fias são feitas com lentes especiais pelo satélite 
Landsat 8, com resolução de 900m2 por pixel, e 
por um Veículo Autômato Não Tripulado (VANT) 
de asas fixas, que fotografa com resolução de 
5cm2 por pixel. “Quando notamos algo que nos 
chama atenção na imagem do satélite, aciona-
mos o drone, que sobrevoa a área e faz fotogra-
fias com muito mais resolução, o que nos forne-

ce uma informação muito mais seguro sobre 
a anomalia”, ressalta Carlos, que convida 
os agricultores a visitaram a Plantar e co-
nhecerem mais de perto o Programa P200+ 
e essa nova tecnologia. “A Plantar sempre 
está buscando as últimas tecnologias para o 
aumento da produtividade de nossos clien-
tes”, finaliza o engenheiro agrônomo.

Carlos Roberto Espires: “A tecnologia NDVI aprimora ainda mais o programa P200”

várias empresas, dentre elas a Plantar, que 
apoiam pesquisas e a busca de novas tecnolo-
gias. Em parceria com a Embrapa, a entidade 
fornece essas tecnologias aos produtores ru-
rais. Ralf Dengler, representante da Meridio-
nal mostrou as variedades BRS 1031iPro, BRS 
388RR, BRS 413RR e BRS 1010iPRO. Entre as 
características das sementes, o plantio ante-
cipado, o alto potencial produtivo e a precoci-
dade, com excelente adaptação à região.

Já Gelton Radin, representante da Bayer, 
destacou a parceria que a multinacional tem 
com a Plantar há mais de 30 anos. “O Dia de 
Campo é um evento tradicional, aguardado 

com ansiedade por muitos produtores ru-
rais, pois acontece em uma época do ano que 
o setor se movimenta com novos negócios e 
tecnologias que ainda podem ser aplicadas no 
mesmo ano”, afirma. Além de defensivos e 
serviços, a Bayer trouxe ao evento as semen-
tes com tratamento industrial e a variedade 
de soja BS 1580iPro. “Temos também o nosso 
Programa de Pontos, onde em cada compra 
o cliente acumula pontos para troca em pro-
dutos e serviços da Bayer, como é o caso da 
Patrulha do Percevejo, onde uma equipe da 
Bayer monitora pragas na lavoura e sugere 
ações contra as pragas”, destaca.

Segundo Edson Paini e Amílcar Ferro, o evento superou todos os números de 2017

O produtor rural Fabrício Anizelli, visitante do evento: “Dia de Campo 
Plantar está cada ano melhor”

Ralf Dengler, da Fundação Meridional: 
“Novas variedades ao produtor rural”

Gelton Radin, da Bayer: “Parceria 
de mais de 30 anos com a Plantar”
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Ceasa pode ter nova 
sede em Cascavel

Na tarde do dia 18 de outubro uma comi-
tiva do Ceasa/PR esteve no Sindicato Rural 
de Cascavel. Diretores das cinco centrais do 
Estado, o diretor-presidente e representantes 
das empresas alojadas nas unidades marcaram 
presença. Eles também foram conhecer a área 
de uma possível nova sede da unidade distribui-
dora de Cascavel. 

Atualmente, cinco unidades funcionam no 
Paraná: Londrina, Curitiba, Maringá, Foz do 
Iguaçu e Cascavel. Há alguns anos a diretoria 
da entidade estuda melhorar a unidade de Cas-
cavel e analisa soluções. “Ela é bem localizada, 
mas não tem espaço para crescer. Precisamos 
de um local que tenha mais empresas, o que 
melhora a oferta de produtos e a competitivi-
dade de preços. Hoje temos 20 empresas aqui, 
mas poderíamos ter 40, 50”, disse Natalino de 
Souza, diretor-presidente da Ceasa/PR. 

LOGÍSTICA

Em visita ao Sindicato Rural 
de Cascavel, representantes da 
Ceasa/PR aproveitaram para 
conhecer o local da possível nova 
sede em Cascavel

O vice-prefeito Jorge Lange acompanhou os diretores até o possível novo local da Ceasa em Cascavel

Já está decidido que uma nova sede será 
erguida. No entanto, ainda não se sabe onde. 
“O que temos de concreto é o seguinte: fize-
mos uma proposta para Cascavel que ofereceu 
uma área que não agradou. Aí tivemos ofertas 
para levar a nova unidade para Santa Tereza do 
Oeste e Toledo. Depois, Cascavel se reposicio-
nou e ofereceu um terreno na saída para Foz do 
Iguaçu. Vamos conhecê-lo e depois analisar se 
agrada ou não”, pontuou. 

Após tomada a decisão, a Ceasa/PR en-
comendará um estudo técnico e depois dará 
início as obras. “Acredito que teremos uma 
nova unidade em dois ou três anos. Não será 
a maior, mas certamente será a mais moderna 
do Paraná”, afirmou. Depois do sindicato, eles 
foram conhecer o possível novo local acom-
panhados do vice-prefeito de Cascavel, Jorge 
Lange. 

REPRESENTANTES
Já os representantes estiveram em uma reu-

nião de portas fechadas no auditório da sindica-
to. De acordo com Natalino, um dos assuntos 
discutidos foi a melhor estratégia para atender a 
lei das licitações de concessão pública para ocu-
par os espaços das Centrais. “Não tem outro jei-
to. Precisamos nos adaptar, já que é lei”, disse. 

“A sede atual da 
Ceasa em Cascavel é bem 
localizada, mas não tem 
espaço para crescer.”NATALINO DE SOUZA

Diretor-presidente da Ceasa/PR

A gente nem viu o tempo passar, mas já se vão 40 anos.

Quatro décadas em que o mundo vem sendo impactado por um infindável conjunto de transformações sem 
paralelo na trajetória da humanidade.

Quatro décadas que já mudaram para sempre a nossa forma de pensar, estudar, trabalhar, produzir e viver.

Foi nesse período tão inspirador quanto desafiador, dominado pelo signo de incontáveis mudanças históri-
cas, que a Plantar nasceu, cresceu, evoluiu e expandiu suas atividades, assumindo posição de destaque na 

produção de sementes, na oferta de soluções inovadoras para aumento da produtividade, na comercialização 
de insumos agrícolas, produtos veterinários e artefatos para a lida no campo.

Além das unidades agroindustriais e lojas no Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, contamos hoje 
com estrutura de atendimento capaz de surprir as necessidades de nossos clientes em qualquer parte do 

território nacional e contribuir para os esforços de todos aqueles que fazem da agropecuária uma das maiores 
riquezas do nosso país.

Enfim, mudaram muitas coisas.

O que não mudou é  a nossa crença de que só o trabalho sério e o compromisso com ética e a transparência, 
cultivados no dia a dia, nos permitirão colher amanhã os sonhos que semeamos hoje.

Plantar. Há 40 anos, o melhor negócio.
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A segunda etapa de vacinação dos reba-
nhos de bovinos e bubalinos aconteceu duran-
te todo o mês de novembro de 2017. O lan-
çamento oficial foi realizado no Condomínio 
Brahman-Chaco, fazenda do pecuarista Jairo 
Frare e coordenada pela Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná). A campanha 
correu durante todo o mês de novembro e teve 
uma novidade: os criadores tiveram que levar 
os comprovantes de vacinação ao escritório 
regional da Adapar em Cascavel. 

De acordo com a Adapar, a etapa de no-
vembro da vacinação se diferencia da primeira, 
realizada em maio, somente por um fator: a ne-
cessidade de vacinar todo o rebanho.  A médica 
veterinária da Adapar de Cascavel, Luciana Ri-
boldi, explicou que a nova exigência da entrega 
da documentação na unidade da Adapar é tão 

Vacinação contra a 
aftosa teve 2ª etapa

SANIDADE

O Condomínio Brahman-Chaco 
foi o local escolhido para o 
lançamento oficial da 2ª etapa da 
vacinação em Cascavel

Produtores rurais devem vacinar todo os seus rebanhos contra a febre aftosa

importante quanto a imunização. “Ambas são 
passíveis de autuação. Não adianta fazer uma e 
não cumprir a outra”, reiterou. 

O diretor secretário do sindicato, Paulo 
Vallini, reforçou o papel importante do produ-

tor na vacinação. “Estamos perto de conseguir 
o status de livre da doença sem vacinação, 
que é benéfico para todo o setor e também 
para as demais atividades pecuárias. Todos 
temos que colaborar”, afirmou. 

O médico veterinário Jairo Frare iniciou oficialmente a vacinação em sua propriedade

O Brasil é um dos principais países 
na produção e no comércio de carne bo-
vina. Em 2015, possuía o maior rebanho 
do mundo com 209 milhões de cabeças, 
sendo o segundo maior exportador de 
carne bovina, com 1,9 milhão de tonela-
das, além de ter no mercado interno 80% 
do seu consumo, de acordo com dados da 
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária).

Ao citar os bovinos, a adoção de boas 
práticas de vacinação é fundamental para 
garantir a qualidade da carne produzida. 
Essas medidas previnem a ocorrência e a 
disseminação de doenças, além de serem 
essenciais para garantir a qualidade de 
vida dos animais, seu bem-estar e para 
minimizar prejuízos aos produtores.

“A maior parte dos problemas de va-
cinação acontece durante a aplicação. 
Dificuldades e acidentes de manejo aca-
bam provocando lesões no animal, preju-
dicando sua saúde e consequentemente a 
qualidade da carne decorrente desse ani-
mal”, destaca Bruno Lima, veterinário da 
Virbac, empresa multinacional francesa 
dedicada exclusivamente à saúde animal.

 Segundo ele, más práticas podem 
causar abcessos, traumatismos, transmi-
tir doenças e até prejudicar a resposta à 

Confira as boas práticas na hora da vacinação

vacina. Ele destaca algumas das boas práticas 
que devem ser seguidas durante a vacinação 
para evitar problemas com o rebanho: 

- Observe a procedência, validade e con-
servação das vacinas que serão aplicadas; 

- Respeite a orientação dos fabricantes 
acerca da dose e via de aplicação. É funda-
mental, por exemplo, respeitar questões como 
ângulo de inserção da agulha;

- Mantenha os equipamentos guardados 
apropriadamente enquanto a vacina não esti-
ver sendo aplicada; 

- Seringas e agulhas devem ser devida-
mente higienizadas e fervidas antes das apli-

cações;
- Respeite o limite de uso da agulha, 

trocando-a após a inserção a cada 10 ani-
mais;

- Cumpra os prazos de reaplicação da 
dose quando é necessário o reforço;

- O tamanho da agulha também deve 
ser adequado para cada caso a fim de evi-
tar riscos;

- Agulhas desgastadas ou tortas de-
vem ser descartadas;

- No momento da vacinação, é im-
portante que os animais estejam os mais 
calmos possíveis.

Qualidade da carne está diretamente ligada à sanidade animal



Novembro/Dezembro 2017 Novembro/Dezembro 201730 31

IAP tem que liberar 
passivos ambientais

Para compensar eventuais passivos 
ambientais, produtores rurais têm adquiri-
do áreas de terras em outros estados ou no 
litoral paranaense com o objetivo de regula-
rizar-se, à luz do novo Código Florestal. No 
entanto, o IAP (Instituto Ambiental do Para-
ná) não recomenda essa prática e afirma que 
tal atitude só pode ser tomada após anuência 
do órgão. “Muitos têm arrumado mais pro-
blemas do que soluções com isso”, informou 
a diretora de restauração e monitoramento 
florestal do IAP, Mariese Cargnin Muchailh. 

Para chegar até a possibilidade de com-
pensação, os agricultores precisam em pri-
meiro lugar cadastrar-se no CAR (Cadastro 
Ambiental Rural), instrumento obrigatório e 
aderirem ou não ao PRA (Programa de Regu-
larização Ambiental). Para quem ainda não 
fez, o prazo se encerra no dia 31 de dezembro 
de 2017. 

Há alguns meses o IAP tem analisado os 
cadastros registrados no sistema. Em even-
tuais problemas, os técnicos responsáveis 
emitem alertas ou notificações. Elas estão 
disponíveis ao proprietário ou possuidor 
pela Central do CAR (www.car.gov.br). Com 
login e senha, o agricultor consegue ter co-
nhecimento sobre eventuais problemas e se 
o seu documento foi ou não analisado. Mas, 
se o produtor já fez o CAR, não é preciso ter 
pressa: 

“No primeiro momento, o IAP conseguiu 
recursos para analisar 20% de todos os ca-
dastros do Paraná. Esse projeto vai durar 
dois anos e a prioridade será a analise do 
CAR dos imóveis acima de quatro módulos 
fiscais. É interessante que o produtor acesse 
frequentemente a Central para ver se é pre-
ciso resolver alguma irregularidade em sua 
área”, explicou. 

Os “alertas” não geram prazo para res-

CAR/PRA

Diretora do Instituto Ambiental 
do Paraná (IAP) afirma que 
produtores devem esperar 
análise do CAR antes adquirir 
imóveis rurais para regularizar-
se às exigências do novo Código 
Ambiental

posta do proprietário, mas servem para in-
dicar que houve sobreposição entre cadas-
tros, ou existe alguma multa anterior a ser 
regularizada. Já as “notificações” tem prazo 
para serem atendidas. “Nem o alerta nem as 
notificações significam infrações. Servem 
para corrigir o CAR no sistema”, reforça 
Mariese. Entre os principais problemas en-
contrados estão sobreposições, ausência de 
documentos ou não identificação de APPs 
(Áreas de Preservação Permanente) e vege-
tação nativa. “Nas notificações, geralmente 
mais graves, o proprietário tem 60 dias para 
resolver. No entanto, isso pode ser prorroga-
do por mais 60”, informou. 

Essas ferramentas fazem parte da pri-
meira parte da análise do IAP. Se o produtor 
rural aderiu ao PRA, ele não precisa informar 
neste momento como ele fará isso (recompo-
sição, regeneração ou compensação de mata 
nativa), muito menos tomar alguma decisão 
antes da análise do CAR pelo IAP. “Nós reco-
mendamos que não sejam compradas áreas 
antes do procedimento de análise ocorrer 
no IAP. Não adianta comprar qualquer área 
e esperar que isso seja recompensado em 
sua integralidade. Muitos produtores têm 
adquirido terras no litoral pensando nisso, 
mas o que eles não sabem é que boa par-
te delas tem uma série de problemas como 
sobreposições, problemas de domínio entre 
outras irregularidades. Alguns vendedores 

oferecem a vantagem da terra ter a certifi-
cação,  georreferenciamento do Incra, mas 
isso também não é uma garantia que a área 
será aceita para compensação. Além disso, 
alguns compraram em outros estados, mas 
muitos deles fizeram leis que proibiram essa 
compensação interestadual, como é o caso de 
São Paulo e Mato Grosso do Sul. No nosso 
site tem um alerta sobre isso”, informou a 
diretora do IAP.

O presidente do Sindicato Rural de Cas-
cavel, Paulo Roberto Orso, reforça a reco-
mendação do IAP. “Não adquiram terras an-
tes dessa anuência. Não ajam por impulso. É 
muito arriscado e o prejuízo financeiro pode 
ser muito grande”. 

INFORMAÇÃO E CADASTRO
A diretora sugere que os produtores fa-

çam o CAR e a adesão ao PRA se houver défi-
cit. A opção de adesão ao PRA pode ser feita 
no momento do cadastramento no CAR, ou 
retificando um cadastro já feito. “A adesão 
ao PRA tem prazo até 31 de dezembro e traz 
diversos benefícios para o produtor corrigir 
os problemas ambientais além de estabelecer 
um bom prazo”. 

Ela também reforça que o produtor 
acesse a Central do Proprietário/Possuidor 
e acompanhar como está o cadastro: www.
car.gov.br. O site do IAP também mantém 
constantemente comunicados e avisos im-
portantes sobre o CAR (www.iap.pr.gov.br).

Adquirir terras antes da anuência do IAP é muito arriscado e o prejuízo financeiro pode ser grande

O Sindicato Rural está à disposição dos produtores rurais para auxiliar no processo de adaptação

Produtor rural terá 
que emitir NFP-e

A partir do dia 1º de janeiro de 2018, 
todos os produtores rurais terão que emitir 
a NFP-e (Nota Fiscal de Produtor Eletrônica) 
para a realização de operações interestaduais. 
Nas vendas dentro do Estado, as notas eletrô-
nicas e de papel são válidas. 

Para a emissão, o primeiro passo é se 
inscrever no site da Secretaria de Estado da 
Fazenda do Paraná (https://fazenda.pr.br). 
Ao final do processo, será gerado um Termo 
de Adesão, que deverá ser entregue assinado 
e com firma reconhecida à Receita Estadual. 
Com login e senha, as notas são realizadas no 
site do fisco estadual. 

A nota eletrônica é um documento de 
existência apenas digital, emitido e arma-
zenado eletronicamente, com o intuito de 
documentar, para fins fiscais, uma opera-
ção de circulação de mercadorias. A NFP-e 
possui as mesmas atribuições da NFP em 
papel e validade jurídica. Entre seus be-
nefícios estão a eliminação da prestação 
de contas na Prefeitura; Redução de er-
ros de escrituração e a emissão ser feita 
em qualquer lugar que possua computador 
com acesso à internet e impressora, evi-
tando que o produtor perca tempo em ir à 
Prefeitura para retirar notas. Além disso, é 

AJUDA
Com o objetivo de orientar sobre os proce-

dimentos que devem ser tomados para emiti-
-la, a Receita Estadual elaborou uma cartilha, 
em conjunto com o Sistema Faep. O Sindicato 
Rural de Cascavel está à disposição dos pro-
dutores rurais para auxiliar neste processo de 
adaptação. Dúvidas também podem ser tira-
das pela central telefônica da Receita, das 7h 
às 19h, pelo número 0800 41 1528.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
A Receita Estadual sugere que o produ-

tor rural mantenha em dia o seu cadastro 
na Prefeitura, pois a emissão da NFP-e está 
condicionada a um cadastro ativo e atualizado 
e que o endereço da propriedade deve estar 
completo. Também podem ser inseridos res-
ponsáveis em emitir as notas por você. Basta 
indicar no site. 

IMPOSTOS

ecologicamente correto. 
Para se cadastrar, primeiro é preciso 

acessar a página da Fazenda do Estado do 
Paraná (http://www.fazenda.pr.gov.br/). No 
menu lateral do Portal da SEFA, clique no 
ícone. Acesse o serviço “Torne-se Usuário”, 
leia tudo e preencha o formulário eletrônico 
para solicitação de uso. Siga os passos que 
o sistema apresentar, fornecendo os dados 
solicitados. Aguarde e-mail de retorno da Re-
ceita Estadual e complemente as informações 
solicitadas;

Ao acessar o e-mail enviado, será auto-
maticamente confirmada a autenticidade do 
e-mail cadastrado, sendo gerado o Termo de 
Adesão com os dados informados no formu-
lário eletrônico. Depois de assinado, ele deve 
ter firma reconhecida e ser entregue na recei-
ta estadual mais próxima.

A Nota Fiscal de Produtor 
eletrônica (NFP-e) se torna 
obrigatória para a realização de 
operações interestaduais a partir 
de 2018

Datta

Av. Carlos Gomes, 2329 - Jd. Maria Luíza - Cascavel/PRVenha conhecer o que há de mais avançado em tratores de até 105 cv

Fone (45) 3220 0500
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Aviários mantêm a 
APAE de município

A Apae (Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais) de Formosa do Oeste é um 
exemplo a ser seguido. A entidade é pratica-
mente autossustentável por que apostou no 
agronegócio como seu parceiro.  Já são dois 
aviários funcionando e quinze mil pés de eu-
caliptos crescendo. 

A diretoria da entidade, comandada por 
Agostinho Parralles, o Didi, batia a cabe-
ça para gerar fontes de renda para a Apae 
da cidade. Eis que surgiu a ideia, no ano 
2000, de construir um aviário associado à 
Copacol. 

O primeiro passo foi solicitar um pequeno 
pedaço de terra de três alqueires pertencen-
te ao Estado do Paraná. Com ajuda política, 
o governo fez um contrato de comodato com 
a entidade para que ela pudesse usufruir da 
área. A partir da liberação da Copacol, a en-
tidade o viabilizou em 2004. Com o tamanho 
de 105 por 12 metros, o primeiro aviário tem 
capacidade para alojar 15 mil frangos. Na mé-
dia, são feitos seis lotes por ano. Com o tempo 
e contando com a ajuda de parceiros impor-
tantes, como a Receita Federal, o segundo 
aviário foi inaugurado em 2014. Bem maior 
que a unidade número um, o empreendimento 
possui 130 por 14 metros e tem capacidade de 
alojar 25 mil aves. 

EXEMPLO

A Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Formosa do 
Oeste apostou no agronegócio 
para se tornar autosustentável

A área onde está o aviário foi cedida pelo Governo do Estado do Paraná

região, um dos melhores é o da Apae Agrícola 
de Formosa do Oeste. É um exemplo que gos-
taríamos de ver por aí”. 

Para o presidente da Copacol, Valter Pitol, 
é uma honra ter no quadro de cooperados uma 
entidade social como a Apae, que trabalha 
com pessoas especiais. “Para nós enquanto 
gestores, é um orgulho ter a Apae como inte-
grada. Isso é sinal de que ela se mantém bem 
estruturada e esse é um modelo que deveria 
ser seguido por outras instituições que atuam 
nas causas sociais”, declarou o líder coope-
rativista.

Modernos e automizados, eles garantem 
praticamente a total independência da Apae. 
Com dinheiro em caixa, a diretoria investiu 
em uma quadra e já deve iniciar uma obra de 
um parquinho adaptado. “Já queremos um 
terceiro”, disse Didi. 

APOIO
O chefe da unidade da Receita Federal 

instalada em Cascavel, o delegado Paulo Bini, 
foi um dos importantes parceiros para a rea-
lização do empreendimento.  “Essas doações 
são feitas mediante projetos não de custeio, 
mas de investimento. Dos de investimento da 
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Sindicato garante a 
saúde dos associados

A Unimed Cascavel, em parceria com o 
Sindicato Rural de Cascavel, está com uma 
série de vantagens para a contratação de 
planos de saúde destinados aos associados 
da entidade. Cuidar da saúde não é gasto, é 
investimento!

Para se levar uma vida tranquila, é pre-
ciso se preparar para as surpresas, mesmo 
que elas pareçam nunca acontecer. A con-
tratação de um plano de saúde é uma neces-
sidade. Estar seguro e poder proporcionar o 
melhor atendimento médico aos seus entes 
queridos é somente uma das vantagens de 
se ter um plano. 

Tanto para você quanto para sua famí-
lia, contratar essa segurança pode ser mui-
to mais vantajoso em relação a custo-be-
nefício. Ainda que muitas pessoas tenham 
poupança, uma emergência, internação ou 
procedimento cirúrgico em um hospital po-
dem custar uma fortuna. Lyro Koppenha-
gen, produtor rural e associado ao sindica-
to, passou por uma situação dessas. 

Ele afirma categoricamente: “Devo a 
vida à Unimed Cascavel”. Sua gratidão está 
relacionada ao apoio do plano quando ele 
mais precisou: “Fiquei 21 dias na UTI e 
tudo foi pago por eles. Em outra ocasião, 
economizei R$ 300 mil com uma cirurgia 
que fiz em São Paulo. Nessas situações de d 
ificuldade nós percebemos o quanto é bom 
ter um plano”, disse.  Além da tranquilidade 
que eles proporcionam, é preciso levar em 
conta a facilidade para agendar consultar 
e acompanhamentos médicos. Empresas 
como a Unimed Cascavel também oferecem 
grupos de apoio, programas de prevenção a 
doenças e atividades que melhoram a quali-
dade de vida, como a tradicional corrida de 

UNIMED

Uma das necessidades básicas 
para qualquer trabalhador 
é possuir auxílio saúde. O 
Sindicato Rural de Cascavel 
oferece a seus associados 
um plano de saúde Unimed 
com vantagens exclusivas e 
extensivas para toda a família

rua promovida pela entidade. 
O produtor rural Genor Frare também 

está feliz com o investimento que faz todos 
os meses em saúde, principalmente pelos 
cuidados que o plano teve com sua filha e 
seu neto, que nasceu com uma condição 
rara denominada hérnia de diafragma.  
“Esse problema foi percebido durante a 
gestação da minha filha. Ela foi transferida 
com o avião UTI para Santa Casa de Porto 
Alegre, hospital com especialistas em aten-
der a condição do meu neto. Ele nasceu lá 
e permaneceu oito meses na UTI. Depois, 
o avião os trouxe de volta”, contou Genor. 
Tudo foi custeado pelo plano. O menino 
continua sendo acompanhado por médicos, 
mas já está em casa. “Ainda bem que temos 
o plano de saúde do Sindicato Rural/Uni-
med, pois tivemos acesso ao melhor trata-
mento disponível. É uma segurança”, disse. 

SEGURANÇA
O diretor do sindicato, Paulo Vallini, 

afirma que os associados tem vantagens 
exclusivas para aderir à Unimed Cascavel. 
“Procure-nos e faça uma cotação. A nossa 
parceria com a Unimed é de longa data e os 
clientes estão satisfeitos. Saúde é investi-
mento”, destacou. 

Imprevistos acontecem com qualquer pessoa e o plano de saúde do Sindicato Rural em parceria com 
a Unimed garante a tranquilidade e o tratamento adequado aos associados

“Ainda bem que temos 
o plano de Saúde do 

Sindicato Rural/Unimed, 
pois tivemos acesso 

ao melhor tratamento 
disponível.”GENOR FRARE

Agricultor associado do Sindicato Rural
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Anualmente, o Brasil perde aproxima-
damente 34 milhões de toneladas de grãos 
por falta de uma estrutura adequada de ar-
mazenagem em todas as etapas da cadeia 
produtiva do agronegócio. O cálculo é do 
especialista em logística, Renato Pavan, e foi 
detalhado em palestra no seminário Infra-
estrutura de Transportes e Logística: Visão 
dos Usuários, no dia 4 de dezembro de 2017, 
em São Paulo, pela Abag - Associação Bra-
sileira do Agronegócio, Abiove – Associação 
Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, 
Anut – Associação Nacional dos Usuários 
do Transporte de Cargas, e Sindicom – Sin-
dicato Nacional das Empresas Distribuidoras 
de Combustíveis e Lubrificantes. 

“O ponto mais crítico da falta de arma-
zéns está nas fazendas, uma vez que hoje 
apenas 14% da produção agrícola brasileira 
é armazenada nelas, enquanto nos Estados 
Unidos esse percentual chega a 65%”, res-
salta Pavan, salientando que isso gera ainda 
mais ineficiência na economia brasileira, 
já tão prejudicada por conta dos elevados 
custos causados pelas condições inadequa-
das das rodovias, ferrovias e portos. “Hoje, 
o custo da tonelada de grãos transportada 
de Sorriso, no Mato Grosso, até o porto de 
Santos é de US$ 102, enquanto nos Estados 
Unidos não passa de US$ 51, e na Argenti-

Argentina terá custos logísticos menores que o Brasil

Uma nova ferrovia 
será construída no PR

O Governo do Paraná oficializou no dia 28 
de novembro a disposição em construir uma 
ferrovia ligando Paranaguá a Dourados, no 
Mato Grosso do Sul, ao lançar um Procedimen-
to de Manifestação de Interesse (PMI) para a 
execução projeto. O trecho tem cerca de 1.000 
quilômetros de extensão e um custo de cons-
trução estimado de R$ 10 bilhões. O projeto da 
nova linha foi apresentado a investidores pelo 
governador Beto Richa, em evento realizado 
em São Paulo e que contou com a presença dos 
governadores Geraldo Alckmin, de São Paulo, 
e Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul.

O objetivo da linha é facilitar o escoamen-
to da produção agrícola do Oeste paranaense e 
do Centro-Oeste brasileiro pelo Porto de Para-
naguá. “O porto está capacitado, adequado e 
modernizado”, disse Richa. “Agora vamos in-
vestir no modal ferroviário, que é muito mais 
econômico e mais adequado para o transporte 
de grãos”.

Com a publicação da PMI, o Estado quer 
estimular a participação de empresas priva-
das no processo. Na primeira fase, elas deve-
rão realizar os estudos de viabilidade técnica, 
econômica e ambiental da ferrovia. A partir da 
conclusão destes trabalhos o governo deve abrir 
uma licitação para a construção e concessão da 

LOGÍSTICA

Governo do Estado do Paraná 
anunciou a obra, que é uma 
antiga reivindicação da região 
Oeste, em evento na capital 
paulista

Consulta pública de Cascavel aconteceu na Acic e buscou ouvir sugestões da sociedade sobre o 
modal ferroviário

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

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!

www.metropolitanatratores.com.br

vernador paulista, Geraldo Alckmin. O secretá-
rio estadual da Infraestrutura e Logística, José 
Richa Filho, afirmou que a ferrovia reduz cus-
tos logísticos e agiliza o transporte da lavoura 
até o porto. Ele explicou que, hoje, apenas 20% 
da mercadoria que chega ao Porto de Parana-
guá é transportada por via férrea.

Segundo o diretor-presidente da Ferroeste, 

REVITALIZAÇÃO 
A construção da nova ferrovia também in-

clui a revitalização do traçado de 250 quilôme-
tros já existente entre Guarapuava e Cascavel, e 
que é operado pela Ferroeste. O trecho também 
será subconcessionado. O traçado da nova fer-
rovia não poderá utilizar a malha operada pela 
Rumo, nem mesmo a sua Faixa de Domínio, 
proporcionando um impacto direto na melhoria 
dos serviços logísticos.

CONSULTAS PÚBLICAS
A melhor alternativa para escoar a produ-

ção, reduzir custos de transporte e melhorar a 
competitividade no mercado internacional é a 
construção de uma nova ferrovia. Essa foi a 
conclusão de uma série de Consultas Públi-
cas realizadas pela Ferroeste no Paraná e no 
Mato Grosso do Sul, no sentido de receber 
contribuições da sociedade civil sobre o mo-
dal ferroviário. Uma das cidades que recebeu 
a consulta foi Cascavel, no mês de outubro. 
O diretor secretário Paulo Vallini participou. 
Ele acredita que a região só tem a ganhar com 
uma obra dessa e que certamente a cadeia 
produtiva será beneficiada, uma vez que re-
duz-se significativamente os custos de trans-
porte. 

A Estrada de Ferro Paraná Oeste 
(Ferroeste), que opera o trecho de 250 
quilômetros, entre Guarapuava e Casca-
vel, na região Oeste, é uma empresa de 
economia mista que tem como acionista 
majoritário o Governo do Paraná.

O tempo de concessão da estrada de 
ferro, que em março de 2018 completa 30 
anos de atividade, estende-se até 2079, 
e sua área de concessão abrange Paraná 
e Mato Grosso do Sul, estados que con-
centram 30% da produção brasileira de 
grãos. A área de influência da ferrovia 
abrange também o Paraguai.

A Ferroeste

João Vicente Bresolin, o projeto de concessão 
da nova estrada de ferro ficará 100% na mão 
do Governo do Paraná. “O porto vem se moder-
nizando, é referência para o Brasil, mas acaba 
sendo travado pela ineficiência histórica da fer-
rovia. É isso que o Paraná quer corrigir, garan-
tindo competitividade ao setor do agronegócio”, 
disse ele.

na sai por US$ 79. 
Especificamente no caso da Argentina, Pa-

van chamou a atenção para planos futuros da-
quele país em reduzir ainda mais seus custos 
logísticos para escoamento da safra de grãos. 
“Está em negociação pelo governo argentino 
a construção de uma ferrovia de 1.200 quilô-
metros ligando as regiões produtoras de grãos 
com os portos no Chile, que deve aumentar a 
competitividade dos grãos argentinos, além de 
facilitar o acesso aos mercados asiáticos, pela 
facilidade de navegação pelo Pacífico. Com isso, 
a Argentina deve ultrapassar o Brasil em termos 
de ações para reduzir os custos logísticos, be-
neficiando sobretudo a sua produção de grãos”, 
afirmou, salientando ainda que, como o mercado 
interno argentino é menor, sobra mais produtos 
para exportação. 

 Outro palestrante do evento, Cláudio Graeff, 
presidente do Comitê de Logística e Competiti-
vidade da Abag, concorda com a avaliação de 
Pavan sobre a questão da armazenagem. “Hoje, 
sem dúvida nenhuma, a falta de armazéns é a 
principal deficiência da cadeia produtiva do 
agronegócio”, analisou. Para Graeff, no entanto, 
é na armazenagem que está também a melhor 
possibilidade de se equacionar o problema. “Ao 
contrário da deficiência em rodovias, ferrovias 
e portos, que demanda elevados investimentos, 
no caso de armazém, a necessidade de recurso é 

menor e os investimentos podem ser feitos 
pelo próprio produtor rural. Penso que essa 
saída é provisória para atenuar o problema, 
enquanto não se resolve a forma de financiar 
os grandes empreendimentos de transpor-
tes”, ponderou. 

Ao final do seminário, foi assinado 
um documento de princípios que enfatiza a 
deficiência na infraestrutura de transporte, 
com malha rodoviária em más condições, 
ferrovias, hidrovias e cabotagem insufi-
cientes, sem contar o agravante da baixa 
capacidade de armazenagem. “A logística 
nacional padece com uma competitividade 
inadequada, que há muito tempo tem sido 
um entrave ao desenvolvimento econômico 
e social do País”, afirma o documento. O 
texto destaca que o futuro depende de uma 
reviravolta, com fortes investimentos públi-
cos e privados para uma infraestrutura de 
transporte compatível com as necessidades 
do País. “O transporte de cargas, nos seus 
diversos modais, é indutor de maior riqueza, 
melhoria social, sustentabilidade, inovação 
e tecnologia. Portanto, merece redobrada 
atenção para ser uma política de Estado, 
não de governo, com planejamento e metas 
verificadas e reavaliadas periodicamente. As 
entidades de usuários clamam por um novo 
olhar para a logística”, conclui o documento. 

linha. A obra da nova ferrovia está dividida em 
dois trechos. O primeiro tem 400 quilômetros 
e liga Guarapuava ao Litoral do Paraná. O se-
gundo vai de Guarapuava até Dourados (MS), 
passando por Guaíra, com a construção de mais 
350 quilômetros de trilhos.

OPINIÕES
Para o governador do Mato Grosso do Sul, 

Reinaldo Azambuja, a publicação da PMI repre-
senta um passo importante para o andamento 
do projeto que, segundo ele, terá grande impac-
to na competitividade dos dois estados.  “Essa 
é uma agenda de competitividade, para reduzir 
custos, atrair investimentos”, considerou o go-
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Fundetec realizou Dia
de Campo do Feijão
No evento realizado no dia 29 
de novembro, na Agrotec, em 
Cascavel, foram apresentadas 
novidades da cultura, novas 
variedades, dicas de manejo e 
análise da planta

A Fundetec (Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico de Cascavel) 
promoveu no dia 29 de novembro, na Agrotec, 
um dia de campo sobre a cultura do feijão. Pes-
quisadores da Embrapa Arroz e Feijão, Iapar 
(Instituto Agronômico do Paraná) e IAC (Ins-
tituto Agronômico de Campinas) apresentaram 
as novidades da cultura, novas variedades, di-
cas de manejo e análise da planta para aumen-
tar a rentabilidade dos agricultores. 

A primeira a falar foi a pesquisadora do Ia-
par e doutora em genética, Vania Moda Cirino. 
Ela falou sobre a importância do cultivo do fei-
jão no Brasil e no Paraná, que hoje detém 21% 
do montante brasileiro. “No entanto, logo se-
remos ultrapassados pelo Mato Grosso”, disse. 

Vania contou a evolução da cultura nas 
terras brasileiras e explicou como um manejo 
adequado, tratos culturais, uso da tecnologia, 
uso de máquinas adequadas, a adubação ver-
de entre outras práticas ajudaram no avanço 
da produtividade da leguminosa. Porém, ela 
continua ainda muito baixa. “A média geral no 
nosso Estado é de 1,5 mil quilos por hectare. No 
entanto, temos variedades no Iapar que podem 
garantir até 5 mil quilos por hectare”.

EVENTO

o cristamento bacteriano. Ele precisa comprar 
uma variedade que tenha resistência a doen-
ças. A genética é aliada nesses casos, porque o 
controle químico é ineficaz”. 

Quantos às novas variedades, foram apre-
sentadas as recém lançadas IPR Sabiá e IPR 
Urutau. A Sabiá, do grupo carioca, tem po-
tencial produtivo de 4.790 kg por hectare e 
resistência moderada às principais doenças. A 
Urutau é do grupo preto, chega a 4.900 quilos 

Pesquisadores da Embrapa Arroz e Feijão, Iapar e IAC apresentaram novidades sobre a cultura

“O que mais age no 
desempenho do feijão são 
a temperatura, o sol e a 
chuva. Com o estresse 
hídrico, por exemplo 
chega-se a perder 50 

quilos de produtividade 
por hectare por dia”

por hectare, resistência moderada às doenças 
e tem porte ereto, o que facilita a colheita. 
“Ambas formam grãos excelentes com grande 
potencial culinário. O agricultor precisa pensar 
na aparência e sabor do grão também. As coo-
perativas, por exemplo, testam hoje até o tempo 
de cozimento”. 

O analista José Cabrera Diaz, da Embrapa 
Arroz e Feijão, continuou com o assunto de 
cultivares. O profissional apresentou algumas 
criadas pela entidade, como o BRS FC402, a 
BRS MG Madrepérola e, a partir de 2018 ou 
2019, a superprecoce BRS FC104, que segundo 

ele, da semeadura até a colheita são apenas 65 
dias. 

MANEJO
Em seguida o analista da Embrapa Arroz 

e Feijão Marcos Aurélio Marangon ensinou os 

produtores a produzir feijão de alta performan-
ce. O técnico deu várias dicas aos presentes 
para conseguir aumentar a rentabilidade e 
produtividade das lavouras da leguminosa.  Um 
dos segredos é plantar o feijão em solo descom-
pactado e com alumínio zerado da superfície 
até 40 centímetros de profundidade. Outro pon-
to, é escolher a variedade adequada e respeitar 
o zoneamento. “Por exemplo, um feijicultor de 
sucesso sabe que durante a florada as plantas 
não podem ser expostas a uma temperatura de 
35ºC de dia e 25ºC à noite. Se isso acontece, 
é 50% de perda na produção. O que mais age 
no desempenho do feijão são os fatores abióti-
cos, que são a temperatura, a radiação solar e 
a chuva. Com o estresse hídrico, por exemplo, 
chega-se a perder 50 quilos de produtividade 
por hectare por dia”, ensinou. 

O analista frisou que é preciso conhecer a 
planta e suas variações para obter sucesso e sa-
ber agir na hora certa. “Os produtores precisam 
entender a fisiologia, morfologia e os fatores 
fenológicos das plantas de feijão. As plantas 
cultivadas neste experimento da Fundetec tem 
22 dias e estão em um estágio fenológico que 
em Ponta Grossa demoraria 40 dias para atin-
gir. Essas orientações de dias que os agriculto-
res seguem, como em tantos dias aplicar tal ou 
tal produto, não são corretas para o feijão. Ele 
precisa conhecer e entender os sinais da planta 
para agir de maneira correta”, encerrou. 

A pesquisadora também comentou sobre 
a importância da utilização de sementes ade-
quadas e de escolher bem a variedade cultiva-
da. “As sementes precisam ter procedência e 
ter qualidade na fisiologia, pureza e sanidade. 
Isso é fundamental para o resultado final. 
Além disso, o agricultor precisa escolher uma 
variedade que atenda suas necessidades e es-
pecificidades. Por exemplo, na região Oeste 
há muito vento e os feijicultores sofrem com 
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A pesquisadora do Iapar e doutora em genética, 
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A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária) anunciou recentemente a proibição 
do uso de dois defensivos agrícolas: o herbici-
da Paraquat e o pesticida Carbofuran. Até o Pa-
raquat sem totalmente proibido, os agricultores 
terão três anos para se adaptar.  

O Paraquat é utilizado na agricultura no 
Brasil para o combate de ervas daninhas em 
culturas como a do milho, algodão, soja, feijão 
e cana-de-açúcar. Na região Oeste do Paraná, 
ele é utilizado principalmente nas culturas da 
soja e milho, com maior uso em dessecação 
de pré-colheita do que para manejo de área. A 
agência encontrou evidências de que o produto 
pode fazer mal, mas não que o herbicida deixe 
resíduo nos alimentos. A decisão foi tomada 
em setembro de 2017 e serão três anos até 
o banimento total do defensivo. Além dele, o 
Carbofuran também foi proibido no Brasil pela 
entidade. No entanto, ele já é pouco utilizado e 
seu uso geralmente era feito no tratamento de 
sementes. 

IMPACTOS
As determinações foram discutidas nas 

reuniões do CSA (Conselho Municipal de Sa-
nidade Agropecuária de Cascavel). O não uso 
do Paraquat preocupa. Na ocasião, o produtor 
rural Agassiz Linhares Neto disse concorda-

Paraquat e Carbofuran
proibidos no Brasil
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) anunciou 
recentemente a proibição do uso 
dos dois defensivos agrícolas no 
território nacional

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

va com a decisão, mas que não fosse agora. 
Segundo ele, não há produtos substitutos e o 
custo de produção da soja aumenta considera-
velmente, já que o defensivo semelhante e bem 
menos eficaz custa três vezes mais.

De acordo com o fiscal agropecuária da 
Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná), Nei Omar Heiden, com relação aos 
produtos substitutos, tudo vai depender das 
plantas invasoras a serem controladas bem 
como da cultura a ser implantada ou cultivada. 
“Saliento que existem outras opções de herbici-
das disponíveis no mercado em substituição ao 
Paraquat”, frisou. 

PRAZOS
Depois de anunciar restrições ao uso do 

Paraquat a partir do dia 22 de novembro de 
2017, a Anvisa reviu sua decisão e prorrogou 
o prazo de início de restrição em 180 dias. De 
acordo com Luís Eduardo Rangel, secretário de 
Defesa Agropecuária do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), a deci-
são demonstra uma visão acertada e alinhada 
com o que há de melhor na política pública de 
pesticidas no mundo, preconizados pelas agên-
cias de segurança da Europa (EFSA) e dos EUA 
(IPIE).   “O paraquat é importante na desseca-
ção das culturas (secagem) e não existe hoje no 
mercado outra opção e que dê o mesmo resulta-
do”, esclareceu Rangel.

Em meados de junho de 2018, devem ini-
ciar as proibições. Os estabelecimentos comer-
ciais terão que disponibilizar aos usuários, no 
momento da compra dos produtos à base de 
ingrediente ativo Paraquat, folhetos confec-
cionados pelas empresas titulares de registro 

O LUGAR CERTO PARA VOCÊ COMPRAR, VENDE OU ALUGAR!

Basta acessar o site www.sindicatorural.com e cadastrar 
gratuitamente seu anúncio de compra, venda ou aluguel de 

imóveis, implementos ou qualquer equipamento rural!

ACESSE E CADASTRE

SEU ANÚNCIO
GRATUITAMENTE!Confira o novo serviço que o Sindicato

Rural de Cascavel oferece para você! 

O presidente do Sindicato Rural de Assis 
Chateaubriand, Valdemar da Silva Melato, é o 
novo comandante do Nurespop (Núcleo Regio-
nal dos Sindicatos Rurais do Oeste do Para-
ná). Ele foi eleito no dia 20 de outubro, em 
assembleia no Sindicato Rural de Cascavel. O 
produtor rural assume a entidade em feverei-
ro de 2018 e seu mandato durará dois anos.  

O Núcleo foi criado para promover a união 
dos sindicatos do Oeste e garantir uma ação 
conjunta em defesa dos interesses e direitos 
dos produtores rurais da região. Além disso, 
ele tem como função promover cursos, semi-
nários, capacitações entre outras atribuições. 

O atual presidente, Valdemar Kaiser, 
do sindicato de Marechal Cândido Rondon, 
acredita que o trabalho da sua diretoria foi 
positivo. “Apesar de ter sido um ano atípico, 
com muitas mudanças e problemas, acredito 
que conseguimos defender os interesses dos 
produtores. Agora, o novo gestor do Nurespop 
terá como principal desafio ajudar os sindica-
tos menores a sobreviverem, uma vez que a 
contribuição sindical não é mais obrigatória”, 
avaliou.

Já o novo presidente pretende dar con-
tinuidade aos trabalhos já desempenhados. 
“Vamos continuar defendendo e atendendo as 
demandas e interesses do nosso setor. Tam-
bém queremos aumentar a participação dos 
sindicatos e da FAEP (Federação da Agricul-
tura do Estado do Paraná)”, disse Melato.

O restante da chapa é composta por: vi-
ce-presidente Valdemar Kaiser; 1º tesoureiro 
Nelson Natalino Paludo; 2º tesoureiro Alceu 
Parise; 1º secretário Ivonir Lodi e segundo 
secretário José Carlos Colombari. O Conselho 
Fiscal é formado, entre titulares e suplentes, 
por: Ademar Formigheri, Onorino Skiavine, 
Adenor Klein, Nestor Araldi, Vagner da Silva 
e Osmar Bertoldi Junior. 

Nurespop elegeu o
seu novo presidente
Em assembleia no Sindicato 
Rural de Cascavel, o produtor 
rural Valdemar da Silva Melato, 
presidente do Sindicato Rural 
de Assis Chateaubriand, foi 
eleito como novo presidente da 
entidade

SINDICATOS RURAIS

Os presidentes dos sindicatos rurais se reuniram no auditório do Sindicato Rural de Cascavel

Após a realização das eleições, a 
engenheira agrônoma e consultora am-
biental da Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná), Carla Beck, fez 
uma apresentação sobre o CAR (Cadas-
tro Ambiental Rural) e o PRA (Programa 
de Regularização Ambiental). Ambos são 
obrigatórios para todos os imóveis rurais 
e são os primeiros passos para regulari-
zação ambiental das fazendas, com prazo 
final de emissão até 31 de dezembro deste 
ano. Ela também explicou os problemas e 
multas em caso de descumprimento. 

Na ocasião, a assessora tirou algu-
mas dúvidas, uma vez que alguns dos 
cadastros estão apresentando problemas. 
“Os mais comuns são a falta de cadas-
tro de vegetação nativa, cadastro errôneo 
de área consolidada, ou mal feitos por 
matrículas e a sobreposição com outros 
imóveis rurais. O produtor precisa ficar 
de olho porque nesses casos ele terá que 
fazer uma retificação, ou seja, vai ter que 
procurar quem fez o cadastro e corrigir os 
problemas apontados pelo IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná)”, explicou. 

CAR

“Vamos continuar 
defendendo e atendendo 

às demandas e interesses 
do nosso setor.”VALDEMAR DA SILVA MELATO

Presidente eleito Nurespop

dos produtos. Eles contém frases de alerta que 
enfatizem a toxicidade do produto e as proi-
bições para utilização nas culturas de abaca-
te, abacaxi, aspargo, beterraba, cacau, coco, 
couve, pastagens, pera, pêssego, seringueira, 
sorgo e uva; na modalidade de uso como des-
secante para qualquer cultura; nas aplicações 
costal, manual, aérea e por trator de cabine 
aberta. Além disso, esses panfletos possuirão 
orientações sobre os cuidados para manuseio 
e aplicação desses produtos.   Depois, ficarão 
proibidos o comércio de produtos formulados 
à base de Paraquat em embalagens de volume 
inferior a cinco litros. Por fim, em 22 de se-
tembro de 2020 ficarão proibidas a produção, 
a importação, a comercialização e a utilização 
de produtos técnicos e formulados à base do 
ingrediente ativo Paraquat.

Com relação ao Carbofuran, desde 19 de 
outubro de 2017 está proibida a utilização nas 
culturas de algodão, amendoim, arroz, batata, 
cenoura, feijão, fumo, milho, repolho, tomate 
e trigo; e as aplicações costal, manual e aérea 
de produtos à base de Carbofurano nas demais 
culturas.

No começo de 2018, já não se pode mais 
produzir, importar e comercializar. A partir de 
abril de 2018, o uso está definitivamente can-
celado no Brasil, com exceção (até seis meses 
depois da publicação inicial) do uso nas cultu-
ras de banana, café e cana-de-açúcar. 

Nei alerta que, no caso de descumprimento 
das novas normativas, o descumpridor pode ser 
autuado e processado administrativamente e na 
área civil. Para mais informações, consulte um 
engenheiro agrônomo ou a Adapar. 
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Dia do Trigo destaca 
importância do grão

Na propriedade de Luciano André Seefeld, 
em Campo Novo/RS, são mais de 80 hectares 
ocupados com trigo. O cereal se encaixa num 
programa de rotação de culturas e, em 2016, 
chegou a render mais de 80 sc/ha. Dez anos 
atrás, porém, a média variava entre 25 e 35 
sc/ha. A evolução de apenas uma década já é 
notável. Entretanto, o cereal vem evoluindo há 
muito mais tempo. A história do trigo se con-
funde com a própria história da humanidade. 
O trigo estava lá quando o homem começou a 
plantar e a criar animais. O cidadão do Neolí-
tico já cultivava o trigo nos entornos de 7000 
antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, 
junto aos rios Eufrates e Tigre. Da Mesopotâ-
mia, o trigo se espalhou pelo mundo. Hoje, faz 
parte da alimentação de mais de 7 bilhões de 
pessoas, do café da manhã ao jantar.

No Brasil, o trigo chegou em 1534, na ca-
pitania de São Vicente. O clima quente dificul-
tou a expansão da cultura e foi no Rio Grande 
do Sul, na segunda metade do século XVIII, 
que o cereal começou a se desenvolver. A par-
tir da década de 40, as plantações de trigo se 

DATA COMEMORATIVA

Comemorado no dia 10 de 
novembro, o Dia do Trigo 
destaca a importância de um 
dos alimentos mais antigos da 
história da humanidade

Em quatro décadas, a produtividade do trigo evoluiu dos 650 kg/ha para quase 3 milhões kg/ha em 2016 (Foto: Biotrigo/Dirceu Portugal)

De acordo com a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em 1977 colhia-
-se em média 11 sc/ha de trigo no Brasil. 
Em 2016 esse número passou para 53 
sc/ha em média, um aumento de qua-
se 400%. O desenvolvimento da cultura 
passou pelo melhoramento genético para 
chegar ao patamar que está hoje. Para o 
presidente do Conselho Deliberativo da 
Abitrigo (Associação Brasileira da In-
dústria do Trigo), Marcelo Vosnika, esse 
aumento na produtividade deve-se às 
melhorias na genética do trigo, aos tra-
balhos de fertilização, correção de solo e 
avanços nos tratamentos fitossanitários. 
“A pesquisa em genética é de grande 
relevância no progresso alcançado, nos 
ganhos de produtividade e qualidade in-
dustrial”. A opinião de Luciano, que viu 
de perto a produtividade da sua proprie-
dade mais do que dobrar em menos de 10 
anos, é a mesma. “Os rendimentos vêm 
aumentando devido ao melhoramento 
genético, manejo da cultura e aumento 
da fertilidade do solo”.

EVOLUÇÃO AGRONÔMICA
Segundo Lorenzo Mattioni Viecili, 

engenheiro agrônomo e gerente comer-
cial da Biotrigo Genética, o melhoramen-
to genético proporcionou uma evolução 
significativa na estrutura das plantas. 
“Hoje são plantas com estatura mais 
baixa, com melhor porte, mais firme e 
com características de maior perfilha-

mento, objetivando uma melhor forma-
ção de componente de rendimento”. Essa 
evolução no tipo agronômico possibilita 
melhor resistência ao acamamento, 
o que garante mais segurança para o 
rendimento e qualidade do grão a ser 
colhido. A melhora das cultivares quan-
to a adaptação por região também é um 
avanço. “Temos as mesmas cultivares 
sendo semeadas no Rio Grande do Sul 
e em Goiás. Essas cultivares com ampla 
adaptação estão sujeitas a mais estabi-
lidade produtiva independentemente da 
variação ambiental”. A pesquisa no trigo, 
também conseguiu resultados na parte 
fitossanitária, hoje tendo cultivares já 
em produção nas lavouras com ótimas 
resistências as principais doenças do 
trigo, como manchas foliares, giberela 
e a brusone. Com a pesquisa genética, 
conseguimos minimizar a pressão des-
tas doenças e trazendo mais estabilidade 
produtiva.  

Na opinião do Superintendente Téc-
nico da Cooperativa Coamo, de Campo 
Mourão/PR, Aquiles Dias, praticamente 
todos os problemas agronômicos da cul-
tura foram resolvidos por meio da pes-
quisa. “Temos potencial para concorrer 
com quase toda a triticultura interna-
cional. Sem o esforço e o investimento 
em pesquisa genética não teríamos este 
avanço na cultura. Pena que o mercado 
ainda seja o maior entrave para o desen-

volvimento do trigo”.  

As frustrações com a cultura e a consequente diminuição na área plantada 
são os grandes desafios para a continuidade da cultura. Para Maurício Ghiral-
delli, diretor da Correcta Alimentos, nos últimos anos, com a profissionalização 
da pesquisa, o produtor começou a trabalhar da “porteira para fora”, visando 
produzir trigos que atendam o mandante da cadeia, ou seja, o consumidor final. 
“Acredito que a grande evolução da pesquisa foi equilibrar os interesses dos 
principais agentes: o produtor e a indústria. O produtor visa uma boa produ-
tividade com baixa suscetibilidade às doenças, e a indústria visa ter um trigo 
homogêneo e de boa qualidade para atender aos seus clientes”.  

Para Daniel Osório, diretor comercial do Moinho Dona Alda, de Bom Su-
cesso do Sul/PR, o trigo é um dos principais alimentos e continuará tendo sua 
grande relevância. Ele afirma que os avanços em produtividade são notórios e 
que o desafio hoje é homogeneizar a qualidade, com direcionamento em varieda-
des, como trigo pão/melhorador. As novas cultivares presentes hoje no mercado 
já atendem a essa demanda. De acordo com Lorenzo, a qualidade do trigo pro-
duzido no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, principalmente, sofreu uma 
evolução graças às ofertas de melhores materiais para o cultivo. “Hoje, podemos 
encontrar lotes de trigo produzidos com qualidade igual ou superior aos trigos 
importados que têm referência em qualidade de farinha. Essa evolução aconteceu 
porque a pesquisa está alinhada com a indústria moageira, ou seja, em trabalho 
conjunto lançamos cultivares com aptidões de qualidade que atendam às deman-
das industriais e dos consumidores”, finaliza Lorenzo.

Desafios para o futuro

expandiram para o Paraná, que se transformou 
no principal Estado produtor do Brasil. Pes-

quisas com sementes permitiram aumentar 
a área plantada e o rendimento da cultura. 



Novembro/Dezembro 2017 Novembro/Dezembro 201742 43

“A área agricultável 
da nossa região comprova 
a necessidade do uso de 

agrotóxicos para o controle 
de pragas, doenças e ervas 

daninhas”PAULO VALLINI
Diretor do Sindicato Rural de Cascavel

Inicie 2018 planejando a autosuficiência
EM ENERGIA ELÉTRICA da sua propriedade!

• Economia com redução Imediata no valor da fatura de energia

• Zero Reajuste tarifário pelos próximos 25 anos

• Instalação Rápida

• Valorização da propriedade Rural

• Sustentabilidade

A Master Solar Energy é uma empresa pioneira no setor, 
com um portfólio de mais de 80 projetos instalados.  
Fazemos o dimensionamento, elaboração e instalação de 
projetos de energia solar fotovoltaica nos mais diversos 
portes tanto na área rural, como industrial e residencial.

BENEFÍCIOS DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA SOLAR

Av. Tancredo Neves, 824 - Centro - Cascavel PR

www.mastersolar.com.br

(45) 99971-1910 / 3035-5030 / 3035 5053
Ligue-nos e solicite uma visita sem compromisso! 

Condições especiais para associados
do Sindicato Rural de Cascavel!

Entidades debatem o 
uso de agrotóxicos

O tema contaminação por uso inadequado 
de agrotóxico continua suscitando dúvidas e 
polêmicas. Em Cascavel, a 10º Regional de 
Saúde e engenheiros agrônomos da Areac 
(Associação Regional dos Engenheiros Agrô-
nomos de Cascavel), Sindicato Rural de Cas-
cavel e representantes da Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná), sentaram na 
mesma mesa, no dia 30 de outubro, para apre-
sentar estatísticas e encontrar uma resposta 
para o número de casos de contaminação re-
gistrados na região oeste do Estado. O encon-
tro realizado na segunda-feira também contou 
com a presença do vereador Mauro Seibert, da 
Comissão de Agricultura e Meio Ambiente da 
Câmara de Cascavel.

O presidente da Areac, engenheiro agrô-

CAPA

Encontro na entidade reuniu 
engenheiros agrônomos e 
representantes da 10ª Regional 
de Saúde, Sindicato Rural de 
Cascavel e da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná para 
debater o uso inadequado de 
agrotóxicos na região

nomo Francisco Justo Júnior, considerou o 
debate extremamente importante e esclarece-
dor para a sociedade. “São eventos deste por-
te que tornam a Areac referência no Estado”, 
destacou.

A primeira a proferir palestra foi a médica 
da 10ª Regional de Saúde, com sede em Cas-
cavel, Lilimar Móri. Segundo ela, a incidên-
cia de casos de contaminação por defensivos 
agrícolas na região de Cascavel é mais comum 
na faixa etária de 20 a 49 anos. Todos os ca-
sos notificados pela Regional de Saúde são 
repassados para o conhecimento da Adapar. 
Em relação à zona de exposição, em Cascavel, 
conforme apuração da10ª Regional, 49% são 
na área urbana e 34% na rural.

Logo depois, o engenheiro agrônomo 
Francisco Grzesiuk, falou sobre os cuidados 
com a saúde no trabalho com defensivos, res-
saltando a importância do uso do EPI – Equi-
pamento de Proteção Individual por parte do 
aplicador do agrotóxico. Conforme estudo, o 
risco de contaminação ocorre principalmente 
por falta de uso desse equipamento no mo-
mento da preparação da “calda” a ser aplica-
da nas lavouras ocasionada pelos respingos. 
O engenheiro agrônomo defende que todo o 
aplicador deveria ser habilitado por intermé-
dio do curso de NR31, com reciclagem peri-

ódica. Outra sugestão é o cadastramento dos 
profissionais aplicadores e apresentação de 
carteirinha para compra de defensivos ou até 
mesmo como condicionante no caso de finan-
ciamento para compra dos insumos.

Já Paulo Valini, diretor do Sindicato Ru-
ral de Cascavel, buscou informações junto ao 
escritório regional da Seab e Adapar em Cas-
cavel, responsável pela cobertura de 28 muni-
cípios, e chegou a um número de 15 milhões 
e 800 mil quilos/litros de defensivos agrícolas 
usados nesses municípios no ano passado. A 

A conta é simples: pega-se número da 
quantidade de agrotóxicos utilizado no Brasil 
e divide-se pelo número da população. Resul-
tado: 5 litros per capita por ano. Com esse 
número em mãos, ambientalistas procuram 
alarmar as pessoas nas redes sociais e ou-
tros meios, dando como praticamente certa a 
gigantesca contaminação por agrotóxicos de 
todos os brasileiros. 

Com isso, a agricultura brasileira tem 
sua reputação e sua imagem frequentemente 
questionadas, mas é necessário que prevale-
ça a verdade, com base em fatos comprova-
dos. Se utilizarmos a lógica e analisarmos a 
fundo essa equação, encontramos fatores que 
influenciam totalmente o resultado que não 
foram levados em conta.

A multinacional Syngenta esclarece por-
que a conta está errada. “Primeiro temos que 
entender a medida de concentração utilizada 
em agrotóxicos, que é “parte por milhão”. Ou 

O Brasileiro consome 5 litros de agrotóxicos por ano?

soja consumiu 54% deste total, seguido do mi-
lho, com 19%. Do montante de defensivos uti-
lizados, 67% referem-se a herbicidas: “A área 
agricultável existente nessa região comprova 
a necessidade desse volume de agrotóxicos 
utilizados para o controle de pragas, doenças 
e ervas daninhas”, disse.

Apesar de ter alguns casos na lista da 
10ª Regional, a categoria se preocupa em mi-
nimizá-los por meio de cursos do Senar-PR, 
conscientizações, incentivo ao uso de EPIs 
entre outras ações. “Mesmo assim, ainda 

estamos tranquilos. Enquanto os defensivos 
agrícolas representaram 512 casos de 2007 
a 2017 até outubro em todos os municípios 
da 10ª Regional de Saúde, os medicamentos 
representaram 2592 casos. Com base nestas 
informações, vemos que as intoxicações com 
defensivos representaram apenas 9% dos 
casos neste período. Já os medicamentos 
foram 48% dos casos. É uma diferença bas-
tante considerável, mas isso não quer dizer 
que a nossa categoria não precisa mudar e 
melhorar”, observou Paulo. 

nacional ainda destaca que o país tem uma 
das legislações mais eficientes do mundo em 
relação ao uso dos agrotóxicos.

O aumento da produtividade foi mais 
importante do que a expansão da área 
cultivada, de modo que cerca de 65% do 
território brasileiro continua coberto por 
matas nativas. Nos últimos 35 anos a 
produção de grãos no Brasil aumentou 
198%, enquanto a área cultivada cresceu 
apenas 28%. Antes de serem liberados 
para os agricultores, os produtos devem 
ser registrados nos órgãos reguladores do 
País: Mapa, Anvisa e Ibama. Esses órgãos 
seguem protocolos internacionais e exigem 
cerca de cinco anos de estudos por especia-
listas. Tal procedimento fez com que, nos 
últimos 40 anos, as doses dos produtos 
fitossanitários usados no Brasil fossem 
reduzidas em quase 90% e a toxicidade 
aguda, em mais de 160 vezes.

seja, o agricultor tem que diluir o agrotóxico em 
água nesta proporção: é como se diluíssemos um 
comprimido em 20 mil litros de água. O segundo 
fator é que depois de aplicar o defensivo na planta, 
a maior parte do principio ativo se degrada com 
o tempo. Por isso, todo produto tem um prazo de 
carência, da última aplicação até a colheita. Esse 
período está especificado na bula e deve ser res-
peitado para que o resíduo no alimento fique na 
margem de segurança.

Outro ponto que deve-se levar em conta é que 
o defensivo é aplicado em toda a planta e não so-
mente na parte comestível, ou seja, nas folhas e 
caule. Além disso, muitos defensivos são aplica-
dos em produtos não comestíveis, como algodão 
(tecidos), a cana de açúcar (etanol) e o eucalipto 
(papel e móveis). Outro fato importante é que boa 
parte da produção nacional é exportada para paí-
ses extremamente exigentes, que testam todas as 
cargas que compram. Se há resíduos de defensi-
vos, eles não compram. A campanha da multi-

Areac e Sindicato Rural de Cascavel reuniram representantes de todos os setores para debater o tema  polêmico
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implantação de 3.843 m2 de pavimentação 
com pedras irregulares na Linha Ipiranga - 
Estrada Chaparral, O total R$ 120 mil, sen-
do que R$ 20.853,20 e o restante oriundos 
do Governo do Paraná. A benfeitoria será 
possível graças a uma emenda parlamentar 
do deputado José Carlos Schiavinato.

Com relação aos serviços já feitos nas 
estradas rurais, foram mais de mil quilôme-
tros de patrolamento, mais de 600 de com-
pactação de solo, acima de 200 de cascalha-
mento e mais 22 de readequação.

R$ 26,6 milhões para
as estradas rurais
Convênio entre Itaipu e 
Prefeitura de Cascavel vai 
beneficiar o escoamento da 
produção agrícola e é o maior da 
história da pasta da Agricultura

As estradas rurais de Cascavel finalmen-
te receberão uma boa quantia de recursos. 
Um novo convênio entre Itaipu e Prefeitura 
de Cascavel investirá R$ 26,6 milhões em 
estradas rurais na cidade, inclusive levando 
trechos de pedras poliédricas em todos os 
distritos, além de adequações e melhorias. 
O convênio também prevê a implantação do 
cicloturismo na cidade, integrando diversos 
pontos do turismo rural local, como a Pon-
te Molhada, e as mais diversas cachoeiras, 
à denominada Rota do Sol, incentivando os 
amantes do ciclismo.

De acordo com a Secretaria de Agri-
cultura, o novo convênio é de exatos R$ 
26.619.297,10 em investimentos (R$ 
14.038.358,98 da Itaipu e uma contrapartida 
de R$ 12.580.938,12 do Município). “Esse 
montante representa a soma dos investimen-
tos feitos em estradas rurais nos últimos 16 
anos, de 2001 até agora. É um volume signi-
ficativo, que irá nos proporcionar um avan-
ço grande no setor”, destacou o secretário 
Agassiz Linhares Neto.

Com o dinheiro, serão adequados de 
948.087 m2 de estradas rurais, abrangendo 
trechos em todos os distritos (cerca de 135,4 
quilômetros); ao cascalhamento de 365.574 
m2 de estradas rurais, abrangendo trechos 
em todos os distritos (60,9 quilômetros); à 
pavimentação com poliedro de 593.556 m2 
de estradas rurais, abrangendo trechos em 
todos os distritos, num total 98,93 quilôme-
tros.

“Os valores representam dez vezes mais 
do que o convênio de 2007, que estamos 
concluindo, que é de pouco mais de R$ 2,2 
milhões”, comparou o secretário. Por meio 
dele, foram realizadas em Sede Alvorada 
9,98 quilômetros de readequação de estradas 
rurais, 3,14 quilômetros de cascalhamento; 
construção de 2.065 metros de terraços; 

CONVÊNIO ITAIPU

reforma de 3.991 metros de terraços; insta-
lação de 6.236 metros de cerca para isola-
mento de APP’s e, em andamento no distrito 
está a construção de um abastecedouro co-
munitário, entre outras obras.

CICLOTURISMO
O convênio também prevê obras de ciclo-

turismo. Ele criará um caminho que sairá do 
Pedágio, em São João, passando pela Pon-
te Molhada, pelas diversas cachoeiras que 
Cascavel tem no interior, depois por Santa 

Tereza do Oeste e seguirá até Foz do Iguaçu 
e depois Guaíra. “A Itaipu já fez a rota do 
Bacia do Paraná III e colocou Cascavel nesta 
Rota do Sol, para que os amantes do pedal te-
nham mais esta opção de lazer, assim como 
os agricultores da rota, que poderão ter uma 
opção de renda”, detalhou Agassiz Linhares.

Serão demarcados e melhorados 70 mil 
m2 de vias e caminhos de cicloturismo, o 
que corresponde a 35 quilômetros no muni-
cípio de Cascavel.

Assinatura do convênio contou com a presença de Paulo Orso e outros representantes do agro

Entre as projetos que ainda devem ser 
viabilizados como a execução de calçamento 
poliédrico no trecho que liga a BR-277 ao 
Reassentamento São Francisco, no valor de 
R$ 10.872.807,25 + R$ 115.000,00, por 
meio de emenda do deputado federal Evan-
dro Roman, via Ministério da Integração 
Nacional; compras de motoniveladoras com 
repasses do deputado Fernando Giaboco e 
outros maquinários com apoio do Hermes 
Parcianello (Frangão). 

Também já foi assinado o convênio para 

Outros projetos

E-social é um desafio 
para os agricultores

O Decreto nº 8373/2014 instituiu o Sis-
tema de Escrituração Digital das Obrigações 
Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSo-
cial). Por meio desse sistema, os emprega-
dores passarão a comunicar ao Governo, de 
forma unificada, as informações relativas aos 
trabalhadores, como vínculos, contribuições 
previdenciárias, folha de pagamento, comuni-
cações de acidente de trabalho, aviso prévio, 
escriturações fiscais e informações sobre o 
FGTS. Tudo isso é feito pelo Sindicato Rural 
de Cascavel, e o nossa entidade está à dispo-
sição dos associados. 

A transmissão eletrônica desses dados 
simplificará a prestação das informações 
referentes às obrigações fiscais, previdenci-
árias e trabalhistas, de forma a reduzir a bu-
rocracia para as empresas. A prestação das 
informações ao eSocial substituirá o preen-
chimento e a entrega de formulários e decla-
rações separados a cada ente.

LEGISLAÇÃO

Diante das dúvidas e 
dificuldades dos associados, 
o Sindicato Rural de Cascavel 
disponibiliza um setor para 
auxiliar na implantação do 
Sistema de Escrituração 
Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas 
(eSocial)

A implantação do eSocial viabilizará 
garantia aos diretos previdenciários e traba-
lhistas, racionalizará e simplificará o cumpri-
mento de obrigações, eliminará a redundân-
cia nas informações prestadas pelas pessoas 

“A Receita Federal 
estabeleceu que depois 
do dia 1º de julho de 

2018 todos os produtores 
precisam aderir ao 

eSocial.”ELZA ARAÚJO
Colaboradora do Sindicato Rural de Cascavel

físicas e jurídicas, e aprimorará a qualidade 
das informações das relações de trabalho, 
previdenciárias e tributárias. A legislação 
prevê ainda tratamento diferenciado às micro 
e pequenas empresas.

A obrigatoriedade de utilização desse 
sistema para os empregadores dependerá 
de Resolução do Comitê Gestor do eSocial, 
conforme decreto 8373/2014, que definirá o 
cronograma de implantação e transmissão das 
informações por esse canal.

 O projeto eSocial é uma ação conjunta 
dos seguintes órgãos e entidades do governo 
federal: Secretaria da Receita Federal do Bra-
sil – RFB, Caixa Econômica Federal, Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS e Ministé-
rio do Trabalho – MTb.

A gerente de RH Elza Araújo, do Sin-
dicato Rural de Cascavel, está à disposição 
para esclarecimento de dúvidas. “A Receita 
estabeleceu que depois do dia 1º de julho de 
2018 todos os produtores precisam aderir ao 
e-social. O Sindicato está aqui para auxiliar 
em todo esse processo de transição”, disse.

OUTROS SERVIÇOS
Além disso, Elza Araújo é responsável por 

uma série de outros serviços aos associados. 
Ela está apta a atender casos de dúvidas tra-
balhistas, previdenciárias, emissão de notas 
fiscais, declaração de atividade rural, apo-
sentadoria, auxílios relacionados ao INSS, 
pensão por morte, seguro de vida e todas 
as situações relacionadas ao RH (Recursos 
Humanos). “Nós estamos aqui para servir e 
orientar os associados”, disse. 
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21/11/1989 CLEITON LUIS MARMENTINI
22/11/1957 GERALDO JOSÉ KOVALSKI
22/11/1945 JAIR SCHEMBERGER
22/11/1935 ARNO BECK
22/11/1947 MARIA CECILIA MORETTI MENEGHEL
22/11/1968 ALVARO CARLOS SALVADORI
23/11/1925 CLEMENTE DEVANTEL
23/11/1929 GELSOMINO TONATTO
23/11/1977 ALCEU BENTO DALMOLIN
23/11/1956 ILDO SCUSSIATTO
23/11/1954 PAULO ROBERTO ORSO
23/11/1965 JORGE TAKEO SAKAI
23/11/1961 IDJALMAS ALFEO BERTOLLO
24/11/1951 JOSE DIAS DO PRADO SOBRINHO
24/11/1968 MARIA DAS GRAÇAS MARTINS
24/11/1973 EDSON LUIZ PIN
24/11/1979 VALDERI MARCOS ROSSI
25/11/1937 FRANCISCO STOCKER
25/11/1941 ALGENOR ZAMO VARGAS
25/11/1971 IVONE CATARINA VESARO SNISTALSKI
25/11/1952 BENVINDO DE SOUZA ALMEIDA
25/11/1938 PEDRO CAPELLETTO
25/11/1965 VALMOR JOSE BREDA E/OU
26/11/1941 CLEMTENTINO TOCHETTO
26/11/1946 JOSE CARLOS CUNHA
26/11/1961 CARLOS RUZICKI
27/11/1924 SELVINO LAZZAROTTO
27/11/1956 ERNO OSVALDO WRASSE
27/11/1947 JOÃO MARIA BERNARDI
27/11/1947 SANTINO RAUPP
27/11/1982 MARINES STEFANELLO BARATTER SONDA
28/11/1968 ESTEVAO MARIONO REISDORFER
28/11/1959 NELSON SNAK
28/11/1950 GELSO JOSE ZANOTTO
28/11/1952 ARI MILTON MELNIK
29/11/1969 JUAREZ ZITTERELL

1/12/1950 SIRLEY SALETE SAROLLI

1/12/1956 ELOI ANTONIO PIVA
1/12/1965 MARIONILCE GATTO
1/12/1986 HENRIQUE VARGAS
2/12/1962 ITALIR DOMINGOS CERVELIN
2/12/1916 ANTONIO KUCINSKI
2/12/1941 MIGUEL ARCANGELO FRASSETTO
2/12/1952 VILMAR BEZERRA
2/12/1992 THAIS CAROLINE SCHNAUFER
3/12/1962 FRANCISCO KACHUBA
3/12/1983 LEONARDO BELOTO
3/12/1946 MIRNA TEREZINHA SMARCZEWSKI
3/12/1957 DARCI BORGES DE LIMA
4/12/1930 JOSE CORBARI
4/12/1933 FRANCISCO IGLICOSKI
4/12/1940 AVELINO MOREIRA
4/12/1934 JAIR PEDROSO
4/12/1937 HEITOR VANELLI
4/12/1941 REINARDO RODOLFO LANGE
5/12/1947 RAUL FERNANDO TAVORA
5/12/1944 ARMANDO PERTUZATI
5/12/1938 TERESINHA MARIA ARALDI
5/12/1986 ALEXANDRE LUIS MULLER
5/12/1986 ALEXANDRE ANTONIO SCUSSIATTO
6/12/1937 IRIO MASSARO
6/12/1953 ANTONIO BUTURA
6/12/1956 ALEXANDRE MACHAJEVSKI
6/12/1945 JOÃO DESTRO
6/12/1956 JOSE ARIZOM SILVERIO
6/12/1936 ARMINDO CAVALCA
6/12/1961 VILMAR DOLLA
6/12/1972 LISSANDRO SAROLLI VERAN
6/12/1953 JOSE MANUEL CONSTANCIO MENDONÇA
6/12/1949 EDELBERTO GRIGOLO
6/12/1966 JOELMA SIQUEIRA CUNHA
7/12/1984 ANTONIO ANTONIOLLI
7/12/1935 AMBROSIO D. DOS SANTOS
7/12/1967 ANDRE RICARDO LERNER
7/12/1957 VERA LUCIA DE PAULA MOREIRA
7/12/1932 IVO JOSE BOSQUIROLI
7/12/1965 ITACIR ANTONIO CERVELIN
8/12/1945 CONCEIÇÃO SILVEIRA
8/12/1964 VORLEI TOCHETTO
8/12/1960 NELSON YASSUO NICIO
8/12/1949 JAIME LAIN
8/12/1953 FLAVIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA
8/12/1973 ANA LUCIA MACHTURA SUCH KEHRWALD
9/12/1931 ALCIDES ANGELO ZIBETTI
9/12/1940 HILARIO ANTONIO TOIGO

Parabéns!
1/11/1966 ELCI DALGALO
1/11/1958 JOAO BATISTA ZANUZZO
1/11/1967 CASSIUS LUIS BARREIROS
2/11/1949 MIGUEL ZDEBSKI
2/11/1949 ARI TEOFILO FAGUNDES CORDEIRO
3/11/1923 CLARO CAMARA DE OLIVEIRA
3/11/1963 CARLOS ALBERTO SCANAGATTA
3/11/1957 ALBERTO BARATTER
3/11/1957 RICARDO SOARES MARTINS
4/11/1929 TRAQUILINO MALACARNE
4/11/1957 LAUDINOR BATISTI
4/11/1958 LUIZ CARLOS VEZZARO
4/11/1932 EVANIR FORNARI
5/11/1956 GERVASIO LIMBERGER
5/11/1948 LOURIVAL SANTOS JORDAN
5/11/1932 JACOB MAXIMILIANO LUIZ SALVADORI
5/11/1948 NESTOR VALDO VISINTIN
5/11/1943 MARIO CARRASCO LOMBARDI
6/11/1926 WILIBALDO KNORST
6/11/1946 GERALDO ALVES DE ASSIS
6/11/1942 CELITO REOLON
6/11/1945 ILGO KONOPATZKI
6/11/1945 AIDO JORGE ZANCHET
6/11/1975 MARCOS ANTONIO NORO
6/11/1962 ALCIMAR SANTORUM
7/11/1955 JACOB ALFREDO STOFFELS KAEFER
7/11/1967 FABIO CESAR DALBOSCO
7/11/1941 VITOR HUGO PIERUCCINI
8/11/1948 ALFREDO IRAPUAN MABA
8/11/1953 PAULO SILVIO SALAPATA
8/11/1944 DOMINGOS MUFATO
8/11/1982 ANDRE PAULO LOVERA
8/11/1953 IZAIR CLAUDIO ORLANDO
8/11/1932 LOURDES REOLON MARCHIOTTI
9/11/1932 HERBERTO RIEGER
10/11/1932 ANTONIO NAZARI
10/11/1939 DALIRA FITZ KUBITIZ
10/11/1973 CLAUDIMAR DELAI
10/11/1957 ERWIN SOLIVA
10/11/1964 HELMUTH GUILHERME BLEIL JUNIOR
11/11/1932 WAGNER PLANAS
11/11/1943 NELSON FRANCISCO
11/11/1959 ALBANY JESSE SCHAIDT
11/11/1967 JUREMA CARNIEL
11/11/1943 TOMES TEREZINHA ZECZKOWSKI
12/11/1984 ANDERSON LIMBERGER
12/11/1953 WALTER LUIZ BERNARDI
12/11/1967 JORGE ROBERTO BARZZOTO
13/11/1924 HERMINIO GROLLI
13/11/1963 MARCOS HEMERSON COLOMBELLI
13/11/1938 DEOCLIDES CARPENEDO
14/11/1950 LUCINDO GARLET
14/11/1924 JOSE DE PIERRI
14/11/1962 PAULO ROBERTO CORREA
14/11/1935 LORENO IVALINO BARZOTTO
15/11/1953 NORBERTO ERVINO PFEIFFER
14/11/1913 GUMERCINDO BALBINOTTI
15/11/1944 LERMES SANTO ALBETI
15/11/1965 MILTON JOSÉ FORNARI
16/11/1976 MAYCON SALVATTI
16/11/1963 MARCIA MARTINI STUM
17/11/1961 LUIZ JOSÉ NUNES VIEIRA
17/11/1960 VITOR COELHO
17/11/1950 INES TEREZINHA KERBER
17/11/1956 ERON FERLIN
17/11/1968 PAULO CESAR VENTURIN
18/11/1948 ELISEU GARLET
18/11/1935 VENCESLAU PALI
18/11/1935 ZULMIRA DELAI CERVELIN
18/11/1971 JONATHAN MAFRA TAMBOSI
18/11/1981 ADELINO VETTORELLO NETTO
18/11/1969 MARILENE GUSSO
19/11/1953 ENIO ALUIZIO WEYH
19/11/1925 WIGANT LINZMEIER
19/11/1953 WILSON HIROKI IKEBUTTI
19/11/1945 MAURICIO TEIXEIRA BARROS
19/11/1973 RICARDO AUGUSTO SMARCZEWSKI
20/11/1926 NATALINO ANDREGHETTI
20/11/1956 EURO ROSA DE SOUZA
20/11/1963 JOAO CARLOS PIVA
20/11/1959 MARIO SOSSELA FILHO
20/11/1962 RITA MARIA HOFFMANN
21/11/1914 JOÃO MOREIRA DOS SANTOS
21/11/1954 DOMINGOS MUNARETTO
21/11/1965 LAURA FAGUNDES RAMOS VARGAS

DEZEMBRO

NOVEMBRO 9/12/1969 EDWARDO TAKAHIRO TANABE
10/12/1940 FRANCISCO SCHMAUS
10/12/1951 RUBENS DE FARIAS DE CAMARGO
10/12/1960 WAGNER ANTONIO BONFIGLIO
10/12/1936 ICLEIA MARIOTTO
10/12/1937 AURINO GAVIM
10/12/1953 SABINO ZAGO
10/12/1931 ALEXANDRE GENTIL TOLOTTI
10/12/1952 LUIZ CARLOS PIVA
10/12/1939 ALCENO FRANK
10/12/1985 PRISCILA RAMOS VARGAS
10/12/1934 ERICA DUMKE SELBMANN
10/12/1957 ANA MARIA DIEL RODRIGUES
11/12/1920 ANELINA MICLE ZELINAK
11/12/1953 ADMIR BILATTO
11/12/1957 ALBERTO SANTOS GUEDES
11/12/1965 HERMES MOACIR MARCON
11/12/1934 ERNA BENDER BLEIL
12/12/1939 LIRIO OLIMPIO SACHETTI
12/12/1945 NELSON SBARDELOTTO
12/12/1958 SILAS BORGES S. DO NASCIMENTO
12/12/1965 MARLI DE FATIMA ALCANTARA PADILHA
12/12/1989 RICARDO BILIBIO MARCHIOTTI
13/12/1946 ALCI LUCIO ROTTA
14/12/1940 WALDEMAR KOTWISKI
14/12/1970 WILSON CEZAR LANGER
14/12/1936 ANTONIO CASSOL
14/12/1952 NELSON DAL GALO
15/12/1973 SANDRO LUIZ VIECHNIESKI
15/12/1961 ROSELY MARIA SCAPINELLO BROCH
16/12/1942 JOSE DORVALINO DALLA CORTE
16/12/1928 ADELAR BERTLUCI
16/12/1972 DIMAS MICHELS
16/12/1984 MONICA DANIELA MATTIOLO CANDIOTO
17/12/1951 ARMANDO JOSE FERREIRA NEVES
17/12/1955 MARILENE ANGHEBEN SCHMITZ CORTINA
17/12/1965 ARIANE ROSA WEBBER
17/12/1949 BASILIO WESCHENFELDER
18/12/1953 VALÉRIO MORELLI
18/12/1962 IVAN CESAR ROSSONI
18/12/1931 RAMÃO BELTRÃO VANCHER
18/12/1981 RAFAEL ANGELO VICENTIM ROMERO
19/12/1961 OLAVO FRANCISCO BASSI
19/12/1946 LAURO ROMUALDO SCHERER
19/12/1949 JAIME BATISTA BARRIOS DA COSTA
19/12/1979 ALCIONE ZANOTTO
20/12/1950 GERALDO LIMBERGER
20/12/1964 DORALICE FAGUNDES DOS SANTOS MARCHIORO
20/12/1967 CHARLES WIDEL MELCHIORETTO
20/12/1982 EDUARDO VINICIO MARTINI
20/12/1967 RENATO VENTORIN DA SILVA
21/12/1967 CLAUDEMIR ANTONIO ZELINSKI
21/12/1960 LUCINEIDE APARECIDA DE SOUZA
21/12/1950 LUZANIRA CASTILHO
22/12/1946 ERNI BUBLITZ
22/12/1948 JUVELINO RIQUETTI
22/12/1950 ANTONIO CARLOS LEAL DOS SANTOS A. MACIEL
22/12/1966 LUIZ ANTONIO DE CARVALHO WHITAKER
22/12/1958 CARMEM TEREZINHA BENETTI JUNG
23/12/1946 JOSE CARLOS KRAZT
24/12/1948 ARI JOAQUIM VILETTI
24/12/1939 DELFINO IRANI MEOTTI
24/12/1944 JOSE MUJOL
24/12/1955 MARIA LOURDES CARVAT
24/12/1942 IVANI SAROLLI SARAIVA
25/12/1940 ACACIO MACEDO PINTO
25/12/1952 NATALIN AGACIR ZANELLA
25/12/1950 RUI JOAO LIBERALI
25/12/1977 VALMIR CRISTIANO DALGALO
25/12/1974 ADRIANA NATALIA ROECKER LAZARIN
26/12/1936 NELSON PIZZATTO
26/12/1940 CARLOS HENRIQUE VERAN
26/12/1959 JAIR FACCHI
27/12/1942 DELFINO DALLA PALMA
28/12/1954 PAULINO JOSÉ AGAZZI
28/12/1953 DEOCLIDES COLOMBO
28/12/1978 LUCIANA FRARE
29/12/1950 VILSON CASAGRANDE
30/12/1964 DONIZETE CARLOS DE PIERRI
00:00:00 LUIZ MARCO FORNARI
30/12/1932 SEBASTIÃO OSÓRIO DA SILVEIRA
30/12/1939 GUIDO BRESOLIN
30/12/1974 SERGIO DANIEL FUHR
30/12/1968 EDINEI RECK
30/12/1932 LAURO DE OLIVEIRA CARNEIRO
31/12/1958 ANELIO CASAGRANDE
31/12/1942 JEADIR SILVESTRE DE CARLI

Projeto do Oeste vence
empreendedor Rural

O agronegócio paranaense esteve reunido 
em Curitiba, no dia 1º de dezembro, no Ex-
potrade Pinhais, para o Encontro Estadual de 
Empreendedores e Líderes Rurais. Mais de 5 
mil pessoas, entre produtores, líderes rurais, 
presidentes de sindicatos e autoridades, par-
ticiparam do evento promovido anualmente 
pelo Senar-PR e Sebrae-PR. A edição 2017 
teve como tema “Produzir e preservar o campo 
mostra a sua força”.

Além de marcar o encerramento do Pro-
grama Empreendedor Rural (PER) e da Olim-
píada Rural, nas modalidades matemática e 
português, o Encontro serviu de palco para ra-
tificar o papel do agronegócio na recuperação 
da economia nacional, que há anos atravessa 
uma das suas piores crises. Além da produção 
de alimentos, o setor tem contribuído direta-
mente para a criação de empregos, reação do 
Produto Interno Bruto (PIB) e saldo positivo 
da balança comercial, já que dezenas de pro-
dutos do campo são exportados para centenas 
de países.

No discurso de abertura do evento, o 
presidente do Sistema Faep/Senar-PR, Ági-
de Meneguette, fez questão de destacar o 
trabalho dos produtores rurais, mesmo em 
um ambiente tão adverso, com aumento dos 
juros do crédito rural, redução do volume de 

ENCONTRO 

Projeto do casal Arlindo e 
Chiara Moares para ampliação 
de plantel de suínos venceu o 
Programa Empreendedor Rural

financiamento, falta de garantia dos recursos 
orçamentários para o seguro rural e obras de 
infraestrutura. “O agronegócio tem dado sus-
tentação para que a situação econômica e so-
cial [do Brasil] não fosse ainda pior. Os agri-
cultores e pecuaristas são os responsáveis por 
essa façanha de impedir que o Brasil chegasse 
além do fundo do poço, gerando produção que 
tem proporcionado ao país saldos positivos 
em sua balança comercial todos esses anos.”

Na sequência, o governador Beto Richa 
deu o mesmo tom, ressaltando a contribuição 
do campo, muitas vezes desconhecida pela 
população urbana. “Historicamente, o agrone-
gócio está sendo penalizado. Mas é importan-
te estimular o setor, pois é a agropecuária que 
forma a economia estadual, salva a balança 

comercial e contribui para amenizar os efeitos 
nocivos da crise.”

PER
O evento também marca o encerramento 

do Programa Empreendedor Rural (PER), re-
alizado pelo SENAR-PR em parceria com Se-
brae-PR e a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado do Paraná (Fetaep). Os 
participantes do PER são estimulados a apre-
sentar projetos elaborado a partir dos conhe-
cimentos adquiridos durante a capacitação, 
dividida em 17 módulos e 160 horas de dura-
ção. Esse ano, 102 trabalhos foram analisados 
pela banca avaliadora.

O projeto vencedor veio da região Oeste 
do Estado. O casal Arlindo e Chiara Moraes 
planejam ampliar o plantel de suínos no Sítio 
Nossa Senhora de Fátima, no município de 
Nova Aurora. No total, a banca do PER avaliou 
102 projetos.

A proposta dos primeiros colocados é 
ampliar a atual Unidade Produtora de Leitões 
(UPL) de 450 matrizes para 1,2 mil animais, 
para atender o interesse da cooperativa local. 
Para isso, o projeto prevê a construção das 
estruturas necessárias, de forma planejada, 
com uso correto do solo, de acordo com as 
normas ambientais, atingindo resultados téc-
nicos satisfatórios, e geração de lucro e qua-
lidade de vida.

“O prêmio é uma grande emoção. O cur-
so trouxe novos conhecimentos e fatores da 
atualidade, permitiu aprender a inovar”, diz 
Arlindo, que como prêmio irá realizar uma 
viagem técnica em 2018, com destino ainda 
em aberto, na companhia da esposa.

Uma comitiva do Sindicato Rural de Cascavel composta por 186 pessoas capacitadas pelo Senar-PR ao longo de 2017 compareceu ao evento

Meneguette: “Agricultores são responsáveis 
pela façanha de impedir que o Brasil chegue ao 
fundo do poço”
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H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
Rua Carlos de Carvalho, 3197
Fone 3037 – 5050

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

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

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

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão
Fone (45) 3226-8899
Rua Uruguai, 215 - Alto Alegre - Cascavel/PR

AGROSAT - TOPOGRAFIA EM GERAL
5% de desconto
Rua Osvaldo Cruz, 2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS - INSUMOS AGRÍCOLAS
5% de desconto
Av.Barão do Rio Branco 1822
Fones  3227-1050/3227-1070

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

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

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

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
Rodovia Pr 486 km 11 Espigão Azul
Telefone 99146-2976

SERVIÇOS

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

GALERIA DAS FLORES FLORICULTURA
E DECORAÇÕES
2% de desconto
Fone (45) 3097-6417

3º TABELIONATO DE NOTAS -  15% de desconto
Rua Souza Naves, 4129 - Fone (45) 3035-5782

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

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

Rural de Cascavel.

SAÚDE

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO
25% de desconto à vista e 15% de desconto com che-
que para 30 dias.
R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)
R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

PISCÓLOGA E ACUPUNTURISTA
LAURA F. R. VARGAS (CRP-08/11266)
Até 50% de desconto.
R. Minas Gerais, 2061 S. 502
Fone (45) 3224-4928 / 9972-5151

CENTRO ODONTOLÓGICO TOP
Dra. Selma Segalla
Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

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

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

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

CLÍNICA ODONTO TOPI - 10% de desconto.
R. Carlos Gomes, 4016 - Fone (45) 3039-3032

CLÍNICA DE OLHOS ROMEU TOLENTINO
R. Rio de Janeiro, 1235 - Fone (45) 3219-4646

FARMÁCIA FARMAÚTIL - 10% de desconto.
Tele Entregas: (45) 3223-1679

FARMACIAS ESTRELA - 10% de desconto.
Tele Entrega Fone 3223- 0329

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.
R. Carlos de Carvalho, 4016
Tele Entregas: (45) 3224-2225

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

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

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

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

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

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

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

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

MECÂNICA UNIÃO - 10% de desconto
Rua Paraná, 3894 - Fone (45) 3223-2096

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

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

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

INFORMÁTICA

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

RESTAURANTE

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

HOTELARIA

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

LIVRARIA E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO - 10% de desconto
Av. Brasil, 5553 - Fone (45) 3037-5502

SUPRIVEL PAPELARIA - 10% de desconto
R. 7 de Setembro, 3266 - Televendas 3224-2004

LIVRARIA

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

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

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

Entre os fatores limitantes da produção 
agrícola como clima, planta, práticas cultu-
rais e incidência de pragas e doenças, o solo 
representa uma grande parte destes fatores, 
sendo de fundamental importância.

A maioria dos solos brasileiros, alta-
mente intemperizados, apresenta baixos te-
ores de nutrientes, altos índices de acidez e 
como característica marcante a dificuldade 
no desenvolvimento de raízes em profundi-
dade, devido, principalmente, aos baixos te-
ores de cálcio e alta saturação por alumínio 
na subsuperfície. Estes problemas aliados à 
baixa capacidade de retenção de água, po-
dem diminuir a produtividade das plantas, se 
agravando em função de períodos longos sem 
chuva.

A aplicação do calcário pode corrigir o 
solo na camada superficial, no entanto, a ca-
lagem não corrige o problema nas camadas 
mais profundas, abaixo dos 20 cm. Assim, 
a aplicação do gesso agrícola como condicio-
nador de solo, reduz a saturação de alumínio 
e aumenta a quantidade de cálcio na subsu-
perfície, melhorando o ambiente do solo e 
propiciando o desenvolvimento das raízes em 
camadas mais profundas. 

A utilização mais eficiente e racional 
dos insumos na agricultura vem adquirindo 
cada vez mais importância, tanto pelo aspec-
to relacionado às características do produto, 
quanto àqueles ligados ao sistema solo-plan-
ta.

Desta forma, além de promover o melhor 
desenvolvimento das raízes em profundidade, 
favorecendo a absorção de água e o aumento 
da tolerância à seca, outro importante bene-
fício refere-se a maior eficiência no aprovei-
tamento dos fertilizantes, uma vez que, os 
nutrientes também são absorvidos em maior 
quantidade. 

Segundo Sousa, et al.(EMBRAPA, 1997),  
a aplicação de gesso agrícola ao solo, promo-
veu um aumento médio de 50% na absorção 
dos nutrientes pela cultura do trigo.

Desta forma, a resposta ao gesso agríco-
la como condicionador de subsuperfície, me-
lhorando as condições químicas do ambiente 
radicular em profundidade tem sido observa-
da já no primeiro ano de aplicação, tanto em 
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GESSO AGRÍCOLA CONTRIBUI PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA 
AGRONÔMICA NO APROVEITAMENTO DOS FERTILIZANTES

culturas anuais, destacando-se o aumento de 
produtividade para o milho, soja e trigo, como 
em culturas perenes, é o caso da laranja, e em 
especial o café. A cana-de-açúcar também tem 
apresentado excelentes resultados com a apli-
cação do gesso agrícola.
CONDICIONADOR DE SUBSUPERFÍCIE

De acordo com a Embrapa-CPAC, a reco-
mendação para a aplicação do gesso agrícola 
como condicionador de subsuperfície deve levar 
em conta a amostragem do solo nas profun-
didades de 20 a 40 cm e de 40 a 60 cm para 
as culturas anuais. Para as culturas perenes, 
amostrar também a camada de 60 a 80 cm. 
Caso haja dificuldade em coletar as amostras 
indicadas, pode-se amostrar apenas a camada 
de 30 a 50 cm. Estas amostras devem ser sub-
metidas à análise química, bem como à análise 
do teor de argila. 

Se a saturação de alumínio for maior que 
10% e ou o teor de cálcio for menor que 0,5 
cmolc/dm3, há grande probabilidade de respos-
ta das culturas ao gesso agrícola, devendo-se 
aplicá-lo ao solo. Os níveis de Enxofre (S) no 
solo devem ser acima de 15 mg/dm3 .

Constatada a necessidade de uso do gesso 
agrícola, a quantidade a ser aplicada será de 
acordo com o teor de argila e da classificação 
textural do solo.

A aplicação a lanço e em área total é o tipo 
mais comum na distribuição do gesso agrícola, 
que consiste na aplicação uniforme do produto 
na superfície do terreno e posterior incorpora-

ção ou não, uma vez que o produto possui alta 
mobilidade no perfil do solo, podendo ser efe-
tuada em qualquer época do ano, mesmo após 
o estabelecimento da cultura, junto ou após a 
aplicação do calcário.

O gesso agrícola apresenta ainda outras 
utilizações no sistema agropecuário, como 
condicionador de estercos e efeito fertilizan-
te (fonte de cálcio e enxofre). Como fonte de 
cálcio, cada tonelada de gesso agrícola contém 
aproximadamente 170 Kg de cálcio, consideran-
do a aplicação de 1 tonelada de gesso agrícola 
aplicada ao solo, adiciona-se 4,24 mmolc/dm3 
ou 0,424 cmolc/dm3. Para o fornecimento de 
enxofre, recomenda-se a dose de 500 kg/ha de 
gesso agrícola (cerca de 70 kg/ha de enxofre) 
em área total, sendo o ideal aplicar o gesso 
conforme textura do solo, pois se obtem muito 
mais benefícios.

Além de representar um importante insu-
mo na nutrição do cafeeiro e no manejo correto 
do solo, o gesso agrícola contribui significativa-
mente para a manutenção do processo produti-
vo no país, seja pelo aumento da produtividade 
e qualidade das culturas, devido à melhoria 
nas condições químicas do solo, favorecendo 
assim, o desenvolvimento do sistema radicular 
e a absorção de nutrientes ou pela viabilização 
de novas fronteiras agrícolas.

O emprego desta tecnologia, com orienta-
ção técnica adequada, contribui para o desen-
volvimento sustentável nos aspectos econômi-
co, social e ambiental.
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A ideia de antecipar o fim da vacinação 
contra a febre aftosa ganhou amplo apoio do 
setor produtivo. Sociedades rurais, coopera-
tivas, sindicatos rurais, pecuaristas, associa-
ções, entre outros, assinaram um manifesto 
defendendo a proposta. Mais de 200 entidades 
concordam que o Paraná deve trilhar esse ca-
minho. Os motivos são vários.

O primeiro deles é o fato de termos con-
dições sanitárias para isso. A vacinação, ao 
contrário do que parece, funciona como uma 
ação complementar para uma defesa sanitária 
que, para os critérios internacionais, não é 
suficiente. Sabemos que a obrigatoriedade de 
vacinar não reflete a nossa realidade atual. 
Hoje, temos totais condições de dar respostas 
imediatas, em uma remota possibilidade de 
um problema. Falta apenas o reconhecimen-
to pelos órgãos internacionais, o que vai nos 
permitir mostrar também ao mundo que nosso 
sistema é robusto.

Ao longo dos anos foram tomadas inúme-
ras medidas que demonstram a responsabili-
dade na condução desse processo. Uma delas 
foi a criação do Fundo de Desenvolvimento 
Agropecuário do Estado do Paraná (Funde-
pec), ainda nos anos 1990, que garante ao 
produtor, em caso de surtos de doenças em 
animais, indenização pelos animais sacrifi-
cados por questões sanitárias. Nessa lista 
está também a participação constante nas 
reuniões da Organização Mundial de Saúde 
Animal (OIE), para conhecer como os países 
referência no assunto desenvolvem seus siste-
mas de defesa. Sem contar ainda milhares de 
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Fim da vacinação: um caminho sem volta

mobilizações, programas e cursos promovidos 
pelo Sistema FAEP/SENAR-PR em relação à 
sanidade.

O segundo motivo é o fato de que esse pro-
cesso irá acontecer mais cedo ou mais tarde. 
O Plano Estratégico do Programa Nacional de 
Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa (PNE-
FA) define as ações para o Brasil tornar-se área 
livre da doença sem vacinação até 2023. Mas 
com todo o trabalho desempenhado no Paraná 
nas últimas décadas, como já mencionado, nós 
podemos e temos a obrigação de sair na frente. 
Fazemos diariamente o nosso papel e merece-
mos todo o empenho das autoridades capazes 

de acelerar esse processo.
Terceiro motivo: ganho de mercado. O 

novo status permite conquistar compradores 
globais diferenciados, que hoje não consegui-
mos acessar, uma vez que eles não aceitam 
importar de mercados que vacinam. A vaci-
nação contra aftosa é uma confissão de que o 
sistema de defesa sanitário não é confiável e, 
por isso, se vacina o gado. Um exemplo disso 
é a Coreia do Sul, que recentemente fechou 
acordo de importação de suínos de Santa Ca-
tarina (único Estado brasileiro “Livre de Febre 
Aftosa Sem Vacinação”). Para se ter ideia do 
que isso representa, o volume que o país asi-
ático importou de suínos de todo o mundo em 
2016 (615 mil toneladas) foi quase o volume 
total de exportação do Brasil do produto no 
período (733 mil toneladas).

São vantagens econômicas como essa que 
vão ser alcançadas com o novo status reco-
nhecido mundialmente. Isso vai gerar aumen-
to das exportações, melhor preço, maior pro-
dução, implantação de agroindústrias, mais 
impostos, empregos e outros fatores de dis-
tribuição da riqueza. É algo que atinge toda a 
agropecuária, o que inclui suinocultura e avi-
cultura, nas quais somos grandes produtores 
e exportadores. É com muita responsabilidade 
que defendemos o fim da vacinação contra a 
febre aftosa. Afinal, o risco de foco não se eli-
mina com vacina. E sabemos a importância 
de estarmos sempre em alerta porque seria-
mos nós, produtores rurais e pecuaristas, os 
maiores prejudicados se a nossa decisão não 
tivesse sido tomada de forma responsável.

Ágide Meneguette é presidente do Sistema 
FAEP/SENAR-PR

Rodovia BR 277 - Km 521 - Guaraniaçu - PR Fone (45) 3235-1654

Na Fertizan você é atendido por uma equipe de pro�ssionais
quali�cados, experientes e focados em realizar bons negócios!

- Insumos Agrícolas 
- Linha de Pastagem
- Máquinas e Implementos
  Agrícolas
- Assistência Técnica

www.fertizan.com.br 

A melhor escola do
Sul do Brasil

(45) 3220-2840
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Não tiramos os 
olhos do que nos  
é mais precioso:
o seu jeito de 
ver o mundo,  
o seu olhar.

Para o Hospital de Olhos de Cascavel 

cuidar dos seus olhos é uma verdadeira 

motivação. É a honra de ter em mãos 

uma enorme responsabilidade, que você 

certamente só entregaria a quem realmente 

confia. É a certeza de que estamos no 

caminho certo e de que, nessa trajetória,

o mundo fica mais bonito, porque estamos 

juntos olhando para ele.

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

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


