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Usando estratégias oportunistas e distorcendo fatos, 
minoria tenta reverter decisões tomadas no Congresso

E D I T O R I A L

A discussão e definição da legisla-
ção ambiental brasileira saíram 

dos gabinetes. Então, no Congresso, 
representantes da população inter-
pretaram a realidade e necessida-
des do País. Por absoluta maioria, 
deputados e senadores aprovaram 
diretrizes para modernizar o nosso 
Código Florestal, que remontava da 
metade da década de 60 e que havia 
sofrido inúmeras modificações atra-
vés de decretos que implicavam em 
punição para quem trabalha, produz 
e preserva.

O projeto do novo Código Flores-
tal seguiu para o Palácio do Planalto, 
para sanção. Neste momento, as mi-
norias voltaram novamente à carga, 
usando estratégias oportunistas e dis-
torcendo fatos. Forçaram vetos, por 
parte da presidente da República, que 
neutralizam avanços conquistados 
democraticamente no Parlamento.

As novas versões e mudanças 

ExpORTAçõEs Em mAIO
As exportações do agronegócio 

atingiram a cifra recorde de US$ 10,26 
bilhões em maio deste ano. Antes, o 
maior valor foi registrado em agosto de 
2011, com US$ 9,84 bilhões. As impor-
tações de produtos do agronegócio, 
por outro lado, tiveram diminuição de 
14,1%, com registros de US$ 1,34 bi-
lhão em aquisições do exterior. O saldo 
comercial dos produtos do agronegócio 
ficou em US$ 8,92 bilhões.

pROGRAmA Abc
O Banco do Brasil aplicou R$ 850 

milhões por meio do Programa Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono 
(ABC), de julho de 2011 a maio de 2012. 
O programa incentiva os produtores ru-
rais a utilizarem técnicas agropecuárias 
sustentáveis, com o objetivo de reduzir 
a emissão de gases do efeito estufa.

inseridas no despacho presidencial 
e através de uma medida provisória, 
substituta dos abomináveis decretos 
da ditadura, agora serão mais uma 
vez analisadas pelo Congresso. Mais 
de 600 emendas foram apresentadas 
pelos parlamentares. Esperamos 
que, com serenidade, logo depois do 
“espetáculo” da Rio+20, chegue-se 
a uma decisão positiva para esta 
matéria, que já se arrasta intermina-
velmente.

O segmento agropecuário, que 
tantos benefícios sociais e econômi-
cos gera para o Brasil, não pode admi-
tir uma derrota agora no “tapetão”. 
Aliás, um termo preciso para definir 
as articulações contra o novo Código 
Florestal. Ele surgiu exatamente para 
definir decisões tomadas em vistosos 
tapetes que forravam palácios, onde o 
que era aprovado democraticamente 
acabava desfeito pela articulação de 
meia-dúzia.

SindiRural é uma 
publicação bimestral do 

Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel

R Á p I D A s

pREçO DO fEIjãO sObE
Até o início de junho, o preço do 

feijão acumula alta de 49,25% no ano, 
enquanto o preço do arroz subiu 5,50% 
em 2012, segundo o IBGE. O feijão 
mulatinho foi o que registrou a maior 
alta no ano: 61,06%. O carioca subiu 
58,36% e o feijão preto, 25,97%.

AGROTóxIcOs ILEGAIs
Entre os meses de janeiro e abril, 

a Polícia Federal apreendeu 8,3 tone-
ladas de agrotóxicos ilegais no País. 
Cerca de 90 pessoas foram detidas nas 
principais regiões agrícolas brasileiras, 
e devem responder pelos crimes de 
contrabando, sonegação fiscal e crime 
ambiental. No Rio Grande do Sul, a 
Operação Salamanca resultou na apli-
cação de pesada multa ao proprietário 
de uma fazenda, autuado no valor de 
R$ 4,2 milhões.
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O MERCADO AGRÍCOLA
pAssA pOR  UMA REvOLUçãO

www.sindicatorural.com

Por conta das cotações da soja, o 
que acontece no mercado agrícola?

Pessoa – Neste ano, a soja regis-
tra comercialização intensa desde 
janeiro, quando os preços começa-
ram a galgar novos patamares em 
razão das irregularidades climáticas 
que passaram a prejudicar a safra 
sul-americana. Os preços supera-
ram todas as expectativas iniciais 
e históricas. Considerando as duas 
últimas décadas, é o ano em que 
mais se negociou soja no primeiro 
semestre, justamente no momento 
em que a safra chega ao mercado e, 
portanto, tende a haver pressão sobre 
os preços. Quando plantamos a safra 
2011/12, a esperança era vender a 
saca entre R$ 40,00 e 45,00. Hoje 
está entre R$ 62,00 e R$ 63,00 para 
produto disponível e na faixa de R$ 

O mercado agrícola vem experimentando mudanças sig-
nificativas nesta última década, segundo o economista Celso 
Gomes Pessoa, consultor e corretor de cereais. “Só para citar 
um exemplo, nunca se comercializou tanto milho e soja tão cedo 
como nesta temporada”, observa, acrescentando que o produtor 
está vendendo no primeiro semestre de 2012 a produção que 
vai colher em 2013, tirando proveito dos bons preços derivados 
da quebra da última safra.

Segundo ele, está ocorrendo uma revolução no mercado, 
com rompimento de diversos padrões. “Até 2006, dizia-se que 
o preço da soja dificilmente alcançaria, na média histórica, a 
casa dos U$ 7,00 por bushel (27,2 quilos, cotados na Bolsa de 
Chicago). Considerando a substantiva inflação que atingiu as 
commodities mundo afora - não apenas as alimentares, mas 
também as minerais e de energia -  passou-se a falar em limite 
de U$10,00 por bushel para a soja. Hoje o comentário é de que 
dificilmente cairá abaixo de U$ 12,00”, diz Pessoa, que é asso-
ciado do Sindicato Rural de Cascavel. Ele salienta, no entanto, 
que a alta dos preços foi acompanhada pela elevação dos cus-
tos de produção, tornado a atividade agrícola mais complexa.

Em entrevista à SindiRural, o economista, que é diretor da 
Granoeste Corretora de Cereais, fundada em 1986, analisa o 
mercado da soja e do milho e fala sobre o comportamento dos 
produtores na comercialização da safra.

57,00 para produto depositado.

O produtor não perdeu a opor-
tunidade...

Pessoa – Houve uma combina-
ção positiva entre disponibilidade 
de produto (momento da colheita), 
necessidade de caixa para pagamento 
de contas que vencem nesta época 
e preços em elevação. O produtor 
entendeu corretamente este mo-
mento, aproveitando os bons preços 
e comercializando num ritmo mais 
veloz que em outras temporadas. 
Fenômeno similar aconteceu há uns 
8 anos, quando a saca de soja chegou 
a bater nos R$ 52,00 aqui na região 
oeste. Só que muitos deixaram de 
vender, perdendo uma excelente 
oportunidade de aumentar a renda. 
Naquela época, teve produtor que, 

na empolgação,  segurou a safra, 
esperando que o preço alcançasse 
R$ 60,00 por saca. A partir dali, com 
a perspectiva de reposição dos esto-
ques, o preço começou a ceder e os 
produtores que não se aproveitaram 
da alta, acabaram vendendo por pre-
ços tão baixos como R$ 30,00 ou até 
mesmo a R$ 25,00 por saca. Dizem 
que o brasileiro não tem memória. 
Mas, na recente alta, o produtor 
provou que tem. Lembrou-se muito 
bem do fato ocorrido há alguns anos, 
foi esperto e participou do mercado 
- não somente com a produção já 
colhida, mas também com parcela da 
produção da próxima safra. 

O que levou os preços para esse 
patamar?

Pessoa – Primeiramente, a quebra 
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da safra 2011/2012, por irregulari-
dades climáticas, nos três maiores 
países produtores e exportadores de 
soja. Os Estados Unidos perderam 
8 milhões de toneladas; o Brasil, 10 
milhões e a Argentina, 13 milhões. 
Outro fator é a demanda arrojada, 
que não deu trégua mesmo no perí-
odo em que os preços atingiram os 
maiores níveis e nem mesmo diante 
da crise mundial. Citando apenas um 
exemplo, a China não para de bater 
recordes. Neste ano deve importar 57 
milhões de tons. Um terceiro fator é 
a desvalorização cambial no Brasil, 
cuja cotação abruptamente saiu dos 
R$ 1,70, saltando para até R$ 2,10 e, 
ultimamente, se posicionando com 
firmeza entre R$ 2,00 e R$ 2,05.

Esses fatores podem continuar 
pesando ainda mais nos preços?

Pessoa – Sem dúvida, vão con-
tinuar influenciando a formação do 
preço. Na questão cambial, o governo 
promete usar de sua artilharia para 
manter o câmbio desvalorizado, até 
porque a indústria vem perdendo 
competitividade. A demanda mundial 
se mantém firme e deve subir cerca de 
5% na próxima temporada. A China 
deve importar 61 milhões de tons, 7% 
a mais. A questão central, no entanto, 
está na oferta total que os três princi-
pais produtores poderão entregar ao 
mercado neste próximo ciclo. Uma 
safra cheia trará de volta estoques 
altos, com influência negativa sobre 
os preços. E as primeiras projeções 
indicam um aumento substantivo da 
produção mundial, podendo alcançar 
271 milhões de tons, aumento de 
15% de um ano para o outro.

A venda antecipada também pode 
sustentar preços da safra 2012/13?

Pessoa – O produtor já tem par-
ticipado ativamente e continua a 
realizar parceladamente a venda da 
safra de soja do ano que vem. Muito 
raramente, o produtor brasileiro 
costuma vender soja da próxima 
safra ainda no primeiro semestre. As 

vendas foram e estão acontecendo 
em ritmo recorde tanto para a safra 
velha quanto para a safra 2012/13. 
Se partirmos do pressuposto de que 
poderemos ter uma safra recorde e se 
acontecer como o mercado está pre-
vendo, quem sair na frente, vendendo 
e aproveitando esses preços, vai ter 
uma rentabilidade financeira bem 
melhor, sobretudo porque os custos 
de produção estão seguindo os preços 
de hoje e não os de amanhã. 

Assistimos ao rompimento de 
padrões no mercado da soja...

Pessoa – Em 2006, quebramos o 
paradigma no qual se acreditava que 
a soja jamais alcançaria, em preço 
médio histórico, a faixa de U$ 7,00 
por bushel. Esse era um comporta-
mento que se arrastava por 30 a 40 
anos. Houve, neste período, quatro 
vezes em que os preços, por curto 
espaço de tempo, ultrapassaram a 
casa dos U$ 10,00. Mas tiveram vida 
extremamente curta e rapidamente 
retornavam ao patamar entre U$ 
4,50 e U$ 6,00 por bushel - de forma 
que, na média histórica, os preços 
se situavam ao redor de U$ 6,00 por 
bushel. Com a arrancada verificada a 
partir de 2006/07, passou-se a falar 
de U$ 10,00, como limite da média 
histórica. Hoje se comenta que difi-
cilmente baixará dos U$ 12,00 por 
conta da demanda - uma demanda 
que ficou não só mais sólida em ra-
zão do aumento do uso tradicional 
para consumo humano e animal, 
mas também por conta da aplicação 
na produção de energia e em outros 
usos alternativos.

E em relação ao milho, qual é o 
cenário?

Pessoa – Por um lado, o Brasil 
vive uma revolução tecnológica im-
portante nesta cultura. Se voltarmos 
na história apenas 10 anos, tínhamos 
produtividade, em termos de segun-
da safra, muito baixa. A safrinha 
era vista como alternativa paliativa 
para as dificuldades de produção 

do trigo e de outras culturas tradi-
cionais do inverno.  Com o avanço 
das tecnologias de sementes, das 
novas descobertas de agroquímicos 
e de novas formas de cultivo, hoje a 
produtividade se aproxima daquela 
apurada na primeira safra. Portanto, 
estamos aumentando rapidamente o 
volume de oferta, sem uma resposta 
na mesma intensidade quando se 
trata de consumo.  Sem dúvida, o 
consumo interno tem aumentado a 
cada ano em cerca de 6% em decor-
rência do aumento da produção de 
carnes, sobretudo de aves e suínos. 
Ao transformar proteína vegetal em 
proteína animal estamos agregando 
valor ao nosso produto e aumentando 
a renda. Nas últimas safras, no entan-
to, o aumento da produção de milho 
tem sido da ordem de 10% ao ano, 
com crescentes volumes de estoques 
e necessidade de dar vazão a esta 
produção adicional. Em decorrência, 
o Brasil tem se tornado também um 
importante exportador de milho em 
grãos - o quarto do mundo - com 
volumes crescentes a cada ciclo. 

E como o mercado deverá se 
comportar?

Pessoa – Os EUA devem elevar a 
produção de milho neste ano em cer-
ca de 19%, para 375 milhões de tone-
ladas. Deste total, quase 130 milhões 
de toneladas serão destinadas para a 
produção de etanol. É um volume que 
representa duas safras brasileiras. 
Este consumo alternativo, que há 10 
anos era praticamente nulo, fez com 
que os norte-americanos cedessem 
espaço no mercado internacional, 
que passou a ser ocupado também 
pelo Brasil. O Brasil, que não tinha 
nenhuma tradição na comercializa-
ção externa do grão, está aumen-
tando sua participação a cada ano e, 
gradualmente, está fixando clientes lá 
fora. Em 2010/11 exportamos em tor-
no de 10 milhões de toneladas. Nesta 
safra, chagaremos a uma produção de 
aproximadamente 68 milhões de to-
neladas, com exportações que podem 
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chegar a 15 milhões de toneladas.

E os negócios?
Pessoa – Como podemos perce-

ber, cada vez mais dependemos do 
mercado internacional na formação 
do preço interno, como ocorre com 
a soja. Por isso, hoje, não basta 
olhar para as indicações de compras 
das plantas frigoríficas, é necessário 
acompanhar as cotações na Bolsa 
de Chicago. A exemplo da soja, os 
negócios vêm ocorrendo de forma 
surpreendentemente mais antecipa-
dos do que em anos anteriores, uma 
vez que os produtores estão casando 
operações de venda com os custos de 
produção. Está em andamento uma 
revolução na forma de comercializar, 
com mais antecipação das operações, 
as quais, ao mesmo tempo, estão 
sendo mais distribuídas ao longo 
dos meses. Estamos, desde já, co-
mercializando a produção da safra 
de verão, a que será colhida somente 
em 2013. No Paraná, pelo menos 2% 
já teria sido comercializado nesta 
modalidade. A safrinha também tem 
índices bem adiantados, que podem 
chegar a 30%.  

Poderia explicar como atua uma 
corretora de cereais?

Pessoa – A corretora de cereais 
está inserida como um elo do setor 
produtivo - entre o campo e o desti-
no final da produção.  É um serviço 
necessário para que os negócios se 
desenvolvam com naturalidade, ra-
pidez, eficiência e, sobretudo, com 
transparência. O produtor está empe-
nhado em produzir e não dispõe do 
tempo necessário para acompanhar 
e analisar o mercado. No segmento 
industrial, o preço de venda é forma-
do a partir do custo de produção. No 
mercado de commodities agrícolas, o 
que determina o preço de venda não 
é a somatória dos custos e, sim, a 
demanda.  Por isso, pode acontecer 
de o agricultor vender a sua produção 
até abaixo do custo de produção, 
num momento de grande oferta e 

de extrema pressão sobre os preços. 
Com muita sorte e boa dose de in-
formações, terá outros momentos de 
contenção da oferta e sólida demanda 
em que os preços podem alcançar o 
dobro ou mais do custo de produção. 
O corretor de cereais trabalha para 
levar informações sobre o mercado 
- com toda a transparência e melho-
res ofertas - ajudando o produtor a 
decidir sobre seus negócios.

Fala-se em fundamento do mer-
cado. Como isso funciona?

Pessoa – O mercado está emba-
sado sobre dois campos de análise: 
o fundamental e o técnico. Os in-
vestidores, que a grande maioria 
dos produtores conhece como espe-
culadores, trabalham basicamente 
com base na análise técnica, como 
gráficos, tendências e probabilidades. 
Já, produtores, indústrias e tradings 
seguem mais os fundamentos de mer-
cado, que considera área plantada, 
clima, estoques e demanda, dentre 
outras variáveis - fatores ligados 
diretamente à oferta e à demanda. 

Os dois segmentos acabam influindo 
na formação do preço e, em muitas 
instâncias, comungam das mesmas 
tendências sobre o futuro dos preços.  
Por exemplo, uma informação tipica-
mente fundamental, como uma seca 
em determinada região produtora, 
pode suscitar uma avaliação técnica 
de alta, levando fundos e especula-
dores a aumentarem suas posições 
de compra - beneficiando o preço do 
produto também no mercado físico.  

Que conselho gostaria de reforçar 
ao produtor?

Pessoa – No meu entendimento, 
o produtor deve continuar buscando 
novas tecnologias em todos os seg-
mentos, quer visando o aumento da 
produção no campo quer objetivando 
melhorar as estratégias de comercia-
lização. Até aqui, ele tem desempe-
nhado com louvor a utilização de 
novas tecnologias para o aumento 
da produtividade. Talvez deva dar 
mais atenção ao acompanhamento e 
desenvolvimento do mercado, que é 
outro segmento no qual pode maxi-
mizar os ganhos.  Hoje há um grande 
fluxo de informações ao alcance de 
todos.

Qual é a melhor forma de comer-
cializar a safra?

Pessoa – Entendemos que a me-
lhor forma é participar do mercado ao 
longo de todo o ano. Estar presente 
durante os 12 meses, se não para 
fechar negócios, para acompanhar 
o desenvolvimento do mercado e as 
razões que motivam os altos e baixos 
dos preços. Muitos produtores curtem 
a mania de vender toda sua safra, 
torcendo para que o preço caia no 
decorrer, a fim de contar vantagens 
ao vizinho. Uma atitude salutar seria 
a de participar ativamente, ouvindo 
o mercado, e participando com lotes 
parciais e, aí sim, torcer para que os 
preços melhorem a fim de elevar a 
média de venda daquela temporada. É 
importante visualizar o mercado, bem 
como a participação dos investidores 
e especuladores e tirar proveito disso.

E N T R E V I s T A   cELsO GOmEs pEssOA

Celso Gomes Pessoa 
“Se houver quebra na 
próxima safra, os preços 
serão explosivos”
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A pOLÊMiCA 
COntinUA

Apps cONsOLIDADAs
Área de imóvel rural com ocu-

pação existente a 22 de julho de 
2008, com edificações, benfeitorias 
ou atividades agrossilvipastoris, ad-
mitida, neste último caso, a adoção 
do regime de pousio. Nestas áreas 
é autorizada, exclusivamente, a con-
tinuidade das atividades agrícolas, 
de pecuária, reflorestamento e de 
ecoturismo e de turismo rural.

pOusIO
É a pratica de interrupção de 

atividades ou usos agrícolas, de 
pecuária ou reflorestamento por 
no máximo 5 anos em 25% da área 
produtiva da propriedade rural.

REGRAs GERAIs
A existência das situações de 

áreas consolidadas deverá ser infor-
mada no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR), para fins de monitoramento, 
sendo exigida, nesses casos, a 
adoção de técnicas de conserva-
ção do solo e da água que visem à 
mitigação dos eventuais impactos. 
A realização das atividades pre-
vistas observará critérios técnicos 
de conservação do solo e da água 
indicados no Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA), sendo 
vedada a conversão de novas 
áreas para uso alternativo do solo 
nesses locais.

Será admitida a manutenção 
de residências e da infraestrutura 
associada às atividades agrícolas, 
de pecuária, reflorestamento, de 
ecoturismo e de turismo rural, in-
clusive o acesso a essas atividades 
desde que não estejam em área que 
ofereça risco à vida ou à integridade 
física das pessoas.

Em todos os casos previstos, o 
Poder Público verificará a existência 
de risco de agravamento de pro-
cessos erosivos ou de inundações, 
determinará a adoção de medidas 

Presidente aplicou 12 
vetos e fez 32 modificações 
no texto do novo Código 
Florestal. Congresso 
analisa medida provisória

No dia 25 de maio, a presidente 
Dilma Rousseff sancionou a Lei 

12.651/2012, que instituiu o novo Có-
digo Florestal. No despacho, aplicou 
12 vetos e promoveu 32 modificações 
no texto aprovado pela Câmara dos 
Deputados. A decisão abriu lacunas na 
legislação, preenchidas através de medi-
da provisória, a MP 571, encaminhada 
ao Congresso Nacional 3 dias depois.

Uma comissão mista do Congresso 
agora está analisando a MP. Ela tem 
como presidente o deputado Bohn Gass 
(PT-RS), ficando como vice o senador 
Jorge Viana (PT-AC). Na relatoria está 
o senador Luiz Henrique (PMDB-SC), 
tendo com adjunto, o deputado Edinho 
Araújo (PMDB-SP).

A medida provisória recebeu número 
recorde de emendas: mais de 600. Esses 
destaques serão analisados pelo relator, 
para decidir quais vai incorporar ao tex-
to que seguirá para Plenário. A matéria 
precisa ser votada até o dia 28 de junho, 
quando começa a trancar a pauta da 
Câmara dos Deputados.

Um dos pontos polêmicos da Me-
dida Provisória 571/2012 é em relação 
às Áreas de Preservação Permanente 
(APPs). Ela estabelece a obrigatorieda-
de de recomposição florestal das áreas 
com exploração consolidada, inclusive 
no caso de pequena propriedade. A 
proposta havia sido rejeitada pelos 
deputados.

Como fica o Código com os vetos
Estudo apresentado pela engenheira agrônoma Carla Beck, do De-
partamento Técnico e Econômico da Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná)

mitigadoras que garantam a estabili-
dade das margens e a qualidade da 
água, após deliberação do Conselho 
Estadual de Meio Ambiente ou de ór-
gão colegiado estadual equivalente.

A partir da data da publicação 
da lei e até o término do prazo de 
adesão ao PRA, fica autorizada 
a continuidade das atividades 
desenvolvidas nas áreas con-
solidadas as quais deverão ser 
informadas no CAR, para fins de 
monitoramento, sendo exigida a 
adoção de medidas de conserva-
ção do solo e da água.

ÁREA A sER pROTEGIDA 
NAs mARGENs DE RIOs

Rios com largura até de 10 
metros
l 0 a 1 módulo – recupera 5 

metros, desde que não ultrapasse 
10% da propriedade
l 1 a 2 módulos – recupera 8 

metros, desde que não ultrapasse 
10% da propriedade
l 2 a 4 módulos – recupera 15 

metros, desde que não ultrapasse 
20% da propriedade
l 4 a 10 módulos – recupera 

20 metros
l Acima de 10 módulos – a área 

a ser protegida corresponde à meta-
de da largura do curso d’água, ob-
servado o mínimo de 30 e o máximo 
de 100 metros, contados da borda 
da calha do leito regular.

Obs: O texto aprovado considera 
margem natural de rios a partir da 
borda da calha do leito regular (fio 
de água) e não mais o nível mais alto 
dos cursos.

Nos casos de áreas rurais con-
solidadas em Áreas de Preserva-
ção Permanente no entorno de 
nascentes e olhos d’água perenes, 
será admitida a manutenção de 
atividades agrícolas, de pecuária, 
reflorestamento, de ecoturismo ou 
de turismo rural, sendo obrigatória a 
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recomposição do raio mínimo de:
l 5 metros para imóveis rurais com 

área de até 1 módulo fiscal;
l 8 metros para imóveis rurais com 

área superior a 1 módulo fiscal e de até 
2 módulos fiscais;
l 15 metros para imóveis rurais com 

área superior a 2 módulos fiscais.

REcOmpOsIçãO DE App 
DE REsERVATóRIOs

Foi vetado o artigo 43, que trata 
sobre a recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente para em-
presas concessionárias de serviço de 
abastecimento de água e de geração 
de energia hidrelétrica, o veto deixa 
para recuperação de APP pelos 
produtores rurais de acordo com a 
tabela abaixo.
l 5 metros, para imóveis rurais com 

área de até 1 módulo fiscal;
l 8 metros, para imóveis rurais com 

área superior a 1 módulo fiscal e de até 
2 módulos fiscais;
l 15 metros, para imóveis rurais 

com área superior a 2 módulos fiscais 
e de até 4 módulos fiscais;
l 30 metros, para imóveis rurais 

com área superior a 4 módulos fiscais.

uNIDADEs DE cONsERVAçãO
As APPs localizadas dentro nos 

limites de Unidades de Conservação de 
Proteção Integral não são passíveis de 
ter quaisquer atividades consideradas 
como consolidadas, ressalvado o que 
dispuser o Plano de Manejo. Por exem-
plo: uma área dentro de um Parque es-
tadual ou federal com um rio de até 10 
metros de largura terá de recompor 30 
metros de APP e não 15 metros (largura 
para área consolidada).

SEGUE
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RESERVA LEGAL
 Propriedades maiores que 4 

módulos fiscais: Será admitido o 
cômputo das Áreas de Preservação 
Permanente no cálculo do percen-
tual da Reserva Legal, desde que 
não implique na retirada de nova 
vegetação.

 Propriedades menores que 4 
módulos fiscais: Imóveis rurais com 
áreas de até quatro módulos fiscais 
(média no Paraná de 72 hectares) não 
precisarão recompor as reservas legais. 
Ou seja, valerá o percentual de vegeta-
ção nativa existente na propriedade até 
o dia 22 de julho de 2008.

Obs: é obrigatória a suspensão 
imediata das atividades em Área de Re-
serva Legal desmatada irregularmente 
após 22 de julho de 2008, e deverá ser 
iniciado o processo de recomposição, 
no todo ou em parte, sem prejuízo das 
sanções administrativas, cíveis e penais 
cabíveis, não extrapolando a 2 anos 
essa comprovação, contados a partir 
da data da publicação da Lei.

A Reserva Legal passará a ter fun-
ção de assegurar o uso econômico de 
modo sustentável dos recursos naturais 
do imóvel rural, ou seja, o produtor, 
mediante um plano de manejo, poderá 
explorar comercialmente a madeira 
existente nessas áreas.

O índice de Reserva Legal con-
tinuará sendo 20% na região Sul. A 
recomposição da Reserva Legal poderá 
ser feita em até 20 anos. O produtor 
poderá compensar a Reserva legal 
em outra propriedade desde que no 
mesmo Bioma.

A localização da área de Reserva 
Legal no imóvel rural deverá levar em 
consideração os seguintes estudos e 
critérios:

I – o plano existente para bacia 
hidrográfica;

II – o Zoneamento Ecológico-
-Econômico, que no Paraná está sendo 
detalhado.

III – a formação de corredores eco-
lógicos com outra Reserva Legal, Área 
de Preservação Permanente, Unidade 
de Conservação ou outra área legal-
mente protegida;

IV – as áreas de maior importância 
para a conservação da biodiversidade; 

V – as áreas de maior fragilidade 
ambiental

C Ó D I G O F L O R E S T A L

PRA E CAR: UM ANO
A união, os estados e o Distrito 

Federal terão 180 dias para criar 
o Programa de Regularização 
Ambiental (PRA). Depois um ano, 
prorrogável por mais 365 dias, 
para implantá-lo. Dessa forma o 
proprietário rural fará sua adesão 
ao Programa de Regularização Am-
biental (PRA) desde que não esteja 
em áreas de risco, observando-se 
critérios técnicos de conservação, 
solo e água.

Ao aderir ao PRA, o proprietário 
que destruiu ou danificou áreas 
de APP, além do permitido, deverá 
assinar um termo de adesão e com-
promisso, especificando os proce-
dimentos de recuperação exigidos 
pelo novo código. Enquanto estiver 
cumprindo o termo de compromis-
so, o proprietário não poderá ser 
autuado e as multas serão suspen-
sas, desde que aplicadas antes de 
22 de julho de 2008.

Para obter os benefícios de ser 
considerada área consolidada, o 
produtor terá que se registrar no 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
Esse cadastro é obrigatório para 
todos os imóveis rurais, que será 
feito em órgão público, a fim de 
dimensionar as Áreas de Preserva-
ção Permanente e Reserva Legal da 
propriedade, facilitando o trabalho 
de fiscalização. A inscrição deve ser 
feita no prazo de 1 ano, prorrogável 
por mais um, e é condição obriga-
tória para adesão ao Programa de 
Regularização Ambiental.

O registro da Reserva Legal no 
CAR, desobriga a averbação em 
Cartório de Registro de Imóveis. 
Após cinco anos da data da pu-
blicação desta Lei, as instituições 
financeiras só concederão crédito 
agrícola, em qualquer de suas 
modalidades, para proprietários de 
imóveis rurais que estejam inscritos 
no Cadastro Ambiental Rural.

 O órgão estadual deverá aprovar 
a localização da Reserva Legal após a 
inclusão do imóvel no CAR. O produtor 
não tem independência para decidir 
sobre a localização da Reserva Legal, 
que se baseará nos itens acima.

 Protocolada a documentação exi-
gida para análise da localização da área 
de Reserva Legal, ao proprietário não 
poderá ser imputada sanção administrati-
va, inclusive restrição a direitos, em razão 
da não formalização da área de Reserva 
Legal. Dessa forma, o protocolo é hábil 
para defender os direitos do produtor.

MANEJO EM
ÁREAS DE ENCOSTAS

Em áreas de inclinação entre 25 
graus e 45 graus, serão permitidos 
o manejo florestal sustentável e o 
exercício de atividades agrícolas, de 
pecuária e reflorestamento, bem como 
a manutenção da infraestrutura física 
associada ao desenvolvimento das 
atividades, observadas boas práticas 
agronômicas, sendo vedada a con-
versão de novas áreas, excetuadas 
as hipóteses de utilidade pública e 
interesse social.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ubiratã
Av. Botelho de Souza, 666
(44) 3543-2299

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

www.mamaquinas.com.br

PULVERIZADORES 4370
AGORA FABRICADOS NO BRASIL

A John Deere está começando a 
produzir no país mais um dos principais 
equipamentos utilizados na agricultura. 
Além de oferecer tratores, colheitadeiras 
e plantadeiras aqui fabricados, ela inicia 
agora a produção local de pulverizadores.

O modelo 4730 começa a ser produ-
zido na fábrica de Catalão, em Goiás, onde 
são fabricadas as colhedoras de cana John 
Deere. A John Deere investiu 60 milhões 

de reais para instalar a linha de produção do 
novo equipamento. Uma vantagem importante 
para o produtor é que o pulverizador pode ser 
adquirido com financiamento nas condições 
oferecidas para equipamentos nacionais, 
como o Finame. 

O pulverizador 4730 tem todos os requi-
sitos para oferecer um grande rendimento no 
trabalho. Ele conta com uma barra de pulveri-
zação de 30 metros dividida em sete seções. O 
formato da barra permite resistência a cargas 
elevadas durante a abertura e o fechamento. 
O motor Power Tech de 6,8 litros tem 248 cv 
de potência para operação no campo. 

A alta capacidade do reservatório de 503 
litros de combustível garante a operação por 
mais de 16 horas sem reabastecer. O aciona-
mento totalmente hidráulico proporciona maior 

agilidade às manobras e as seções podem ser 
abertas e fechadas com o uso de apenas dois 
botões. Além disso, o equipamento conta com 
as vantagens do sistema AMS de Agricultura 
de Precisão, sendo equipado com controlador 
de seções (Swath Control Pro) e gerenciador 
de pulverização, para aplicação com taxas 
variáveis.

O pulverizador 4730 foi projetado para 
agricultores que necessitam de elevada 
velocidade de aplicação, uma operação sem 
solavancos, oferecendo conforto e ergonomia 
para o operador e fácil utilização nas diferentes 
situações de uso nas culturas. 

Sua velocidade de pulverização é de até 
32,5 km/hora, mantendo alta qualidade de 
aplicação, e sua velocidade de transporte pode 
chegar a 49 km/h.

PULVERIZADORES 4370
AGORA FABRICADOS NO BRASIL

MA MÁQUINAS AGRÍCOLAS
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Abacate, abacaxi, acerola, bana-
na, caqui, figo, goiaba, laranja, 

limão, maçã, maracujá, melancia, 
melão, morango, pêssego, tangeri-
na, uva. São milhares de toneladas 
de frutas consumidas pelos mais de 
300 mil habitantes de Cascavel. Mas, 
praticamente, tudo vem de fora.

Uma prova está nos registros da 
unidade local da Ceasa (Centrais de 
Abastecimento do Paraná). Dos 3 
milhões de quilos de frutas comer-
cializadas em março deste ano, 
apena 15 mil quilos 
(ou seja, 0,5%) fo-
ram produzidos 
no município. “A 
Ceasa de Casca-
vel movimenta 5,5 
mil toneladas de 
hortifrutigranjeiros men-
salmente”, informa João 
Maria dos Santos Neto, 
gerente da Unidade. E, segundo ele, 
produtores de toda a região Oeste 
participam com apenas 10% desse 
volume.

Santos Neto diz que foi inau-
gurado em 2010, junto à Ceasa de 
Cascavel, um pavilhão destinado a 
produtores. Porém, não houve inte-
ressados. “Estamos estudando um 

f R u T I c u L T u R A

R$ 13,5 mil
É o valor que cada 
agricultor familiar pode 
vender, por ano, de frutas e 
hortaliças, para a merenda 
escolar e o Programa de 
Aquisição de Alimentos.

MERCADO ExistE.
BAstA ExpLORÁ-LO
Produção de frutas em Cascavel tem espaço para 
crescer. Cidade consome mais de 3 mil ton por mês

outro destino para aquele espaço, 
com 500 metros quadrados”, diz.

NOVA REALIDADE
São vários os fatores que contri-

buem historicamente para a baixa 
oferta de frutas, pelo setor rural 
cascavelense. Os principais: clima, 
exigência maior de mão-de-obra, 
falta de planejamento quando do 

BORTOLOSSI 
Fruticultura 
exige avaliação
minuciosa

437.300 kg
Essa é a demanda 
anual de frutas, em 
Cascavel, pelos pro-
gramas de merenda 
escolar e aquisições 
para combate da fome.

30%
É o percentual da 
merenda escolar que, 
por imposição de lei, 
deve ser adquirida 
diretamente de 
pequenos produtores.
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ingresso na atividade e dificuldades para a 
comercialização. 

“Porém, todas essas implicações podem 
ser perfeitamente superadas com um bom 
planejamento”, afirma José Luiz Bortolossi, 
extensionista da Emater-PR. O engenheiro 
agrônomo garante: “É possível ter, aqui, su-
cesso na fruticultura, uma atividade que rende 
até 20 vezes mais do que a soja”.

A improvisação e a precipitação são o pior 
caminho, alerta. “Há produtor que toma a de-
cisão de cultivar frutas em um dia e no outro 
já sai abrindo covas, atitude que, invariavel-
mente, conduz à frustração e ao fracasso”, 
segundo ele.

Bortolossi diz que é necessário desen-
volver estudos ao longo de pelo menos um 
ano: avaliar todas as possibilidades, elaborar 
projeto, analisar o solo e ter uma concepção 
do clima da microrregião em que está inserida 
a propriedade.

O extensionista frisa que inclusive a ques-
tão climática pode ser contornada com plantio 
de variedades adequadas. É o caso da maçã 
Eva, que torna viável o cultivo dessa fruta 
em Cascavel. “Ela exige apenas 100 horas de 
frio abaixo de 7,2  graus por ano, contra 600 
necessários para a Gala, utilizada em pomares 
implantados no passado”, exemplifica.

A utilização da pior área da propriedade 
é outro fator que também reduz as possibili-
dades de ganho para quem adota essa opção 
dentro de um processo de diversificação. “Se 
é a atividade que garante maior renda propor-
cionalmente ao espaço utilizado, porque não 
implantá-la em um local melhor?”, questiona.

O engenheiro agrônomo lembra ainda 
que os agricultores, em sua maioria, não 
têm tradição em promover vendas diretas ao 
consumidor ou mesmo em vários pontos. “A 
comercialização, na fruticultura, difere do 
padrão praticado no mercado da soja e milho, 
que não implicam em negociação individual 
de preços”, assinala.

Ceasa de Cascavel
Venda mensal de frutas
Banana ................665 toneladas
Melancia ..............500 toneladas
Laranja.................360 toneladas
Maçã ....................360 toneladas
Frutas/Total .....3 mil toneladas

f R u T I c u L T u R A
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1.100 PÉS DE UVA

Produtor revela 
entusiasmo

Os poucos produtores rurais que 
estão envolvidos com a fruticultura 
hoje em Cascavel demonstram en-
tusiasmo. É o caso de José Altamiro 
Roteski, da Linha Rio Bonito, no distri-
to de São João do Oeste, proprietário 
de uma área de 8,9 ha.

Ele começou na atividade em 
2006, com um programa de estímulo 
ao cultivo de uva, desenvolvido pela 
Emater e Secretaria Municipal de 
Agricultura. Neste período, trocou 
algumas das variedades. Estratégia 
de mercado: passou a dar preferência 
para espécies de mesa, com pico de 
produção em dezembro. “Mais cedo, 
pra não enfrentar a concorrência da 
uva que vem do Sul”, diz.

Roteski tem um parreiral com 
1.100 pés de uva, ocupando em torno 
de meio hectare. Na safra do final 
do ano passado, colheu 5 mil quilos. 
Vendeu tudo in natura, principalmente 
em pequenos mercados da periferia 
da cidade. No início, chegou a vender 
por R$ 3,00 o quilo. A média geral aca-
bou ficando em torno de R$ 2,20 o quilo.

FAMÍLIA UHL

Trocando a cidade 
pela hortifruticultura

Sandro e Ana Kelly Uhl acabam 
de trocar a cidade pelo campo. O 
jovem casal deixou emprego na área 
urbana movido pela disposição de 
se dedicar ao cultivo de frutas e 
hortaliças. Eles negociaram 2 lotes 
com casas por um sítio na Colônia 
Esperança, no distrito cascavelense 
de São Salvador.

A propriedade tem 16 hectares. 
Pertencia a Marino von Mühlen, que 
já desenvolvia um plano interessante 
de diversificação. Inclusive vendia 
mandioca descascada, embalada e ro-
tulada, para diversos pequenos mer-
cados. O produtor era um entusiasta 
no que fazia. Mas teve de vender a 

F R U T I C U L T U R A

A esposa e o filho ajudam 
o produtor na atividade, que está pas-
sando por uma ampla diversificação. 
Pretende implantar 70 pés de pêsse-
go. Tem também 220 pés de laranja, 
além de ameixa e caqui. E agora se 
habilitou a comprar 100 pés de maçã, 
em programa do Município, com 50% 
de subsídio.

A intenção é aproveitar a mão-
-de-obra durante o ano todo. E, tam-
bém, assegurar renda com colheitas 
sucessivas: caqui em março, laranja 
em maio, pêssego em setembro e ou-
tubro, maçã e ameixa em novembro e 
dezembro, e uva em dezembro.

Roteski, que tem no seu projeto 
de fruticultura o acompanhamento 
do engenheiro agrônomo José Luiz 
Bortolossi, da Emater-PR, planta 
ainda milho e feijão e cria bicho da 
seda, cujos resíduos utiliza no pomar. 

Animado com a 
fruticultura, já está 
se preparando para 
adquirir uma câma-
ra fria. Além disso, 
tem plano de investir 
em gado de leite e 
piscicultura.

O produtor ven-
de frutas em vários 
pontos comerciais da 

cidade, inclusive milho verde. E nego-
cia boa parte do volume que obtém 
para merenda escolar e o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), 
que absorve produtos de agricultores 
familiares para fornecer a famílias ca-
rentes. “Vivemos um momento muito 
bom para a atividade”, testemunha.

ROTESKI
“Vivemos um momento muito 
bom para a atividade”

o produtor na atividade, que está pas

tem plano de investir 
em gado de leite e 
piscicultura.

de frutas em vários 
pontos comerciais da 
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terra para resolver outras questões, sem 
relação com sua atividade.

Os novos proprietários mantiveram 
a produção e comércio de mandioca, 
nos mesmos moldes do antigo dono. E 
pretendem iniciar no segundo semestre 
o cultivo de hortaliças. Mas um das 
principais apostas será a fruticultura. A 
começar por um pomar com 100 pés de 
maracujá azedo, ideal para a produção 
de suco.

O pomar foi implantado como uma 
unidade demonstrativa. A iniciativa par-
tiu do técnico agrícola Celso Rodrigues 
de Almeida, extensionista da Emater/
PR. Ele fez um projeto e conseguiu re-
cursos do Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário. A implantação aconteceu em 
setembro do ano passado, com o plantio 
das sementes.

Celso correu atrás dessa idéia a partir 

de interesse manifesto pelo antigo dono. 
Marino ficou interessado nessa cultura, 
depois que colheu antes do inverno de 
2012, 150 quilos de maracujá, em 2 pés 
que cresceram em seu pátio. E vendeu 
tudo rapidamente por R$ 2,00 o quilo.

De acordo com o extensionista da 
Emater, o maracujá se adapta muito bem 
no clima da região de Cascavel e o seu 
manejo não é complicado. “É um pouco 
sensível a insetos, mas dificilmente sofre 
o ataque de doenças”, explica.

O novo casal que está tocando a pro-
priedade sabe que a atividade da horti-
fruticultura exige trabalho mais intenso, 
do que culturas tradicionais. Sandro já 
trabalhou na roça, e justamente com 
frutas e hortaliças, em Catanduvas. E 
acredita em bons resultados, pela expe-
riência que teve. Além disso, no futuro, 
também pensa na bovinocultura de leite.

O CASAL UHL com 
o técnico agrícola 
Celso de Almei-
da: maracujá se 
adapta bem ao 
clima de Cascavel

terra para resolver outras questões, sem 
relação com sua atividade.

a produção e comércio de mandioca, 
nos mesmos moldes do antigo dono. E 
pretendem iniciar no segundo semestre 
o cultivo de hortaliças. Mas um das 
principais apostas será a fruticultura. A 
começar por um pomar com 100 pés de 
maracujá azedo, ideal para a produção 
de suco.

unidade demonstrativa. A iniciativa par
tiu do técnico agrícola Celso Rodrigues 
de Almeida, extensionista da Emater/
PR. Ele fez um projeto e conseguiu re
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VALOR AGREGADO

verticalização 
na cadeia da uva

Uma renda quase 5 vezes maior 
no cultivo de uva. Esse é o resultado 
que o agricultor Sebastião Macedo 
está conseguindo com um processo 
de verticalização dentro da cadeia de 
produção dessa fruta, em sua pro-
priedade na localidade de Cachoeira 
Alta, que fica no distrito de São João 
do Oeste, em Cascavel.

O ganho adicional veio com a ins-
talação de uma vinícola colonial. Ele 
deixou de vender os 5.100 quilos de 
uva colhidos no final de 2011, que da-
riam aproximadamente R$ 10.200,00 
(R$ 2,00 o quilo, em média). Pelo 
contrário: comprou mais 1.250 quilos 
de uva trazida de Mallet, município 
do Sul do Paraná.

Com 6.350 quilos de uva, Sebas-
tião elaborou 3.800 litros de vinho. 
Esse volume dá mais de 5 mil gar-
rafas de 750 mililitros, que ele está 
vendendo a R$ 10,00 a unidade ou a 
R$ 100,00 a caixa com 12. E é uma 
produção que pretende aumentar em 
escala. A adega montada tem capaci-
dade para 15 mil litros.

O produtor, que tem uma área de 
27 alqueires de terra, onde cultiva 
grãos e desenvolve pecuária leiteira, 

PRODUÇÃO DE UVAS

20 toneladas em 
apenas um hectare

O cultivo de uva pode render até 
20 toneladas em apenas um hectare, 
após o quinto ano de implantação 
do parreiral. A evolução no volume 
começa com 2.000 quilos no primeiro 
ano, vai para 4.000 no segundo, 
8.000 no terceiro e 12.000 no quarto.

A informação é do engenheiro 
agrônomo José Luiz Bortolossi. Ain-
da, conforme ele, o custo de implanta-
ção de um parreiral abrangendo área 
de um hectare gira em torno de R$ 
20.000,00 no sistema espaldeira e R$ 

30.000,00, com condução em
 latada..

Bortolossi observa que este dis-
pêndio pode ser reduzido com o uso 
de materiais fabricados na proprie-
dade, como é o caso dos palanques 
de concreto, e a execução através 
de mão-de-obra própria. Ele informa 
ainda que o preço de uma muda 
enxertada está em torno de R$ 3,50, 
enquanto que a sem enxerto se fica 
próximo de R$ 0,50.

O extensionista da Emater-PR 
esclarece também que uma pessoa 
tem condições de cuidar de um par-
reiral com até 2 hectares. Mas mesmo 
até esse tamanho, na hora da poda 
e colheita se faz necessário buscar 

o apoio de terceiros. “Quanto mais 
rápido forem efetuados todos os pro-
cedimentos, incluindo tratamentos 
contra pragas e doenças, melhor é o 
resultado”, acentua.

Segundo dados da Emater-PR, 
em Cascavel apenas 26 produtores 
cultivam uva em escala comercial. O 
grupo dispõe de parreiras que ocu-
pam aproximadamente 15 hectares.

A produção é vendida basicamen-
te in natura: em minimercados e de 
casa em casa. Uma parte vai para 
programas de governo (merenda es-
colar e P.A.A), que demandam 16 mil 
quilos por ano. E uma pequena quan-
tidade é destinada para a elaboração 
de suco e vinho.

f R u T I c u L T u R A

SEBASTIÃO MACEDO Produção artesanal de vinho incrementa a rentabilidade

conta com um pomar formado por 
1.400 pés de uva. Ingressou na ativi-
dade em 2006. Nos primeiros 5 anos, 
comercializou a produção in natura. 
“A renda já era boa, mas com o vinho 
se agrega um valor significativo”, 
enfatiza.

Para montar a vinícola, Sebastião 

substituiu variedades de mesa, como 
a Niágara. Priorizou a bordô, própria 
para vinho e suco, e a Isabel, que 
possui dupla aptidão. E, com o apoio 
da Emater-PR, participou de curso 
sobre produção de vinho, na Escola 
do Vinho que a Embrapa mantém em 
Colombo, no Paraná.
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PROGRAMA MUNICIPAL

Cascavel estimula
o cultivo de maçã

Em parceria com a Emater-
-PR, a Secretaria de Agricultura 
de Cascavel está finalizando um 
projeto para incentivar o plantio de 
maçã. Ele deverá ser oficializado nos 
próximos dias, prevendo benefícios 
como subsídio de 50% no custo das 
mudas e acompanhamento técnico 
gratuito.

“A intenção é viabilizar a produ-
ção de maçã em escala comercial, 
no município”, anuncia João Cunha 
Júnior, secretário de Agricultura. 
Segundo ele, há uma importante 
demanda para ser atendida, sendo 
mais uma oportunidade de renda 
para pequenos produtores.

Os programas de governo, de 
aquisição de alimentos e merenda 
escolar, necessitam anualmente de 16 
mil quilos de maçã em Cascavel. “Além 
disso, teremos em breve o Restaurante 
Popular, que também vai incluir essa 
fruta em seu cardápio, além de um 
grande mercado consumidor em toda 
a cidade”, acrescenta o secretário.

A Prefeitura e Emater já promove-
ram reunião com interessados. Foi ca-
dastrado um grupo de 18 agricultores. 
A meta é fornecer 1.000 mudas, que 
poderão resultar em produção total 
de 30 mil quilos, a partir do quinto 
ano após a implantação dos pomares.

As mudas serão oferecidas com 
desconto de 50% aos interessados. 
Esse custo será bancado pelo Fundo 
de Desenvolvimento Rural, através 
do Comder (Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural de Cascavel).

Ainda, de acordo com João Cunha 
Júnior, a Secretaria também pretende 
criar um projeto semelhante para 
estimular também o cultivo de mo-
rango. “Temos uma festa tradicional 
desta fruta e grande consumo no 
município, mas a maior parte da de-
manda por essa fruta é suprida por 
produção que vem de fora”, lembra.

f R u T I c u L T u R A
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novo conceito em adubação

p O T À s s I O

Pesquisadores conhecem a tecnologia K-UP , uma 
alternativa inovadora na utilização do potássio

Maior produtora mundial de fer-
tilizantes específicos, a Timac 

Agro reuniu a elite de pesquisadores 
técnicos e consultores em fertilidade 
de solos no País, para apresentar, 
em primeira mão, a tecnologia K-UP. 
Trata-se de um avanço científico que 
promete revolucionar o conceito de 
adubação com potássio no Brasil e 
no mundo.

O encontro aconteceu em Curi-
tiba e contou com a presença do 
presidente da empresa no Brasil, 
Phelippe Vignon, e do pesquisador 
responsável pelo desenvolvimento 
do projeto doutor José Maria Garcia-
-Mina. E reuniu 120 pesquisadores de 
instituições oficiais e privadas, além 
de consultores e técnicos ligados à 
área de fertilidade de solos que com-
põem um grupo seleto, denominado 
“Mestres do Campo”. 

Durante o encontro, Garcia-Mina 
apresentou detalhes dos estudos e 
pesquisas que levaram ao desenvolvi-
mento da tecnologia K-UP, que estará 
sendo lançada comercialmente no 
segundo semestre deste ano. Segun-
do ele, a inovação resolve problemas 
comuns a agricultores das Américas 
e da Europa, que são ainda mais gra-
ves, quando a aplicação do potássio 

é feita no sulco, em linha.
A concentração do potássio no 

sulco provoca salinização e este 
processo inibe o desenvolvimento 
da raiz, reduz o crescimento da 
planta e em conseqüência, os níveis 
de produtividade. Outro problema é 
a lixiviação ou lavagem do potássio, 
especialmente em solos arenosos.

cONTROLE DA sALINIzAçãO
“Com este nova tecnologia, con-

trolamos a salinidade e a lixiviação ou 
lavagem do potássio. Incorporamos 
também uma molécula natural que 
aumenta a assimilação de potássio 
pela planta”, resumiu.

Segundo o vice-presidente da 
empresa, Marco Justus, a nova tec-
nologia deve também representar 
o retorno ao costume de aplicar o 
potássio em linha. Esse hábito vinha 
sendo deixado de lado, por causa da 
salinização. “Essa tecnologia reduz a 
níveis muito baixos essa toxicidade 
do potássio”, frisa.

Outro aspecto destacado é a sua 
capacidade de eliminar perdas por in-
filtração ou lixiviação. Perde-se muito 
potássio no solo por lavagem. A tec-
nologia também tem características 
que preservam o produto por mais 

REsuLTADOs A cAmpO
l A exemplo da nova tecnologia de 
fósforo, recentemente incorporada 
ao Top-Phos, a Timac Agro norteia 
suas pesquisas a partir de 
demandas e avaliações dos 
agricultores e do grupo crítico de 
pesquisadores e técnicos, 
denominado “Mestres do Campo”. 
l A avaliação da tecnologia K-UP, 
com o desenvolvimento de uma rede 

de ensaios a campo e em laborató-
rios, será coordenada pelo pesquisa-
dor e professor da USP, doutor Anto-
nio Luiz Fancelli, da área de produção 
vegetal.
l Agrônomo e um dos mais respei-
tados consultores da região Sul, Mo-
desto Félix Daga também contabiliza 
vantagens da tecnologia K-UP para 
soja, milho e trigo. “É extremamente 
importante e oportuna. Nós vamos 

conseguir concentrar o potássio na 
linha sem causar a salinização que 
impede o desenvolvimento radicular. 
Para a soja, para o trigo e para o milho, 
um período de liberação de potássio 
mais lento para a planta conforme a 
necessidade de consumo, absorvendo 
a tendência de consumo conforme a 
necessidade da planta e, consequen-
temente, um aumento da produtivida-
de segura das 3 culturas”, conclui.

tempo, tornando-o disponível para 
a planta. E para fechar o conceito 
K-UP comprovamos uma melhoria 
substancial na absorção, na tomada 
do potássio pela planta.

“O resultado é que apresentamos 
um potássio que não prejudica o 
arranque inicial, que não prejudica 
com efeito salino; temos um potássio 
preservado no ambiente, ou seja, dis-
ponível para a planta, e também pro-
vemos a capacitação dessa planta para 
ela tomar mais potássio, nutrir-se, 
desenvolver-se e produzir mais”, diz.
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A área semeada com trigo no 
Brasil deverá sofrer uma redução 
de 11,8% nesta safra de inverno. A 
estimativa, da Conab, foi divulgada 
no início de junho. A companhia 
estima uma queda na produção 
nacional do cereal, de 5,78 milhões 
de toneladas em 2011, para 5,10 
milhões de toneladas neste ano.

Os principais fatores apontados 
para a diminuição do cultivo são 
dificuldades na comercialização do 
produto, baixos preços observados 
na safra anterior, os riscos inerentes 
da cultura, aumento no custo de 
produção e a alternativa de plantio 
do milho da segunda safra.

s A f R A   D E   I N V E R N O

Área de trigo tem redução de quase 12%
No Paraná, maior produtor do 

País, a Conab calcula em um en-
colhimento no plantio, de 24%: de 
1,04 milhão para 792 mil hectares. É 
a menor área em 37 anos. No Mato 
Grosso do Sul, o percentual de re-
dução é ainda mais significativo: de 
37%, com nítida preferência pelo 
plantio do milho safrinha.

Este cenário aponta inequivoca-
mente para uma dependência maior 
de importações. O Brasil precisará 
buscar no exterior cerca de 6,5 
milhões de toneladas, para suprir 
a demanda interna, que deverá se 
situar em torno de 10,59 milhões de 
toneladas em 2012.

Produção nacional ficará 
em torno de 5,1  milhões 
de toneladas e Paraná 
deverá registrar a menor 
safra do cereal em 37 anos
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s E m A N A   D E   A G R O N O m I A

Referência para 
os acadêmicos
Curso da FAG homenageia 
agrônomo, produtor rural 
e empresa agropecuária

Um engenheiro agrônomo (Rogé-
rio Rizzardi), um produtor rural 

(Ibrahim Faiad) e a empresa Plantar 
foram homenageados pelo Curso de 
Agronomia da FAG – Faculdade Assis 
Gurgacz. Foi durante Semana Acadê-
mica promovida entre os dias 22 e 24 
de maio.

A distinção tem como objetivo valo-
rizar personagens e organizações com 
importante contribuição para o agro-
negócio. Ela procura também apontar 
referências profissionais, aos acadêmicos 
que no futuro vão atuar no setor agro-
pecuário.

A solenidade contou com a presença 
de Assis Marcos Gurgacz, da Funda-
ção FAG; do diretor-geral da FAG e 
Dom Bosco, Sérgio de Angelis; do 
coordenador do curso de Agrono-
mia, Reginaldo Ferreira Santos; e da 
coordenadora-adjunta do curso, Ana 
Paula Mourão.

A cerimônia foi prestigiada ainda 
pelo presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel, engenheiro agrônomo Paulo 
Orso, que entregou o diploma ao agro-
pecuarista Ibraham Faiad. O empresário 
Genésio Bortoli recebeu a distinção 
representando a empresa Plantar.

plantar
Empresa com sede em Cascavel, 
fundada em 1978, que atua no 
comércio de cereais, insumos 
agrícolas e produtos veterinários. 
Com moderna estrutura de 
armazenamento, possui ainda 
filiais em Cascavel, Ouro Verde do 
Oeste, Campo Grande, Curitiba e 
Porto Alegre, contando com mais 
de 450 colaboradores.

HOMENAGEM Genésio Bortoli, diretor da Plantar, recebe diploma do diretor 
da Fundação FAG, Assis Marcos Gurgacz

Rogério Rizzardi
Engenheiro agrônomo com 
pós-graduação em Fertilidade do 
Solo. É gerente do Departamento 
Técnico da Cooperativa Agroin-
dustrial Coopavel e coordenador 
do Show Rural desde a criação 
deste evento, em 1989. Rizzardi 
foi um dos palestristas da Semana 
Acadêmica, quando falou sobre 
Fertilizantes.

O AGROPECUARISTA Ibrahim Faiad (centro), o agrönomo Rogério Rizzardi 
(à dir.) e o professor Reginaldo Ferreira dos Santos

ibrahim Faiad
Agropecuarista, ex-presidente da 
Coopavel e fundador do Iapar. 
Ocupou a chefia de Gabinete do 
Governo do Paraná e foi secretário 
de Política Agrícola do Ministério 
da Agricultura. É o 12º maior 
produtor de leite do Brasil. 
Sua propriedade em Céu Azul 
(Fazenda Iguaçu/Star Milk) é um 
centro de difusão de tecnologias.

Os HOmENAGEADOs
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O V I N O c u L T u R A

tECnOLOGiA DE pOntA EM REpRODUçãO
Cabanha Santa Cecília realiza o primeiro implante 
de embriões em ovinos leiteiros da região Oeste

22  SINDIRURAL 

A mais avançada tecnologia de 
reprodução na pecuária – a 

transferência de embriões – já é fer-
ramenta utilizada na ovinocultura do 
Oeste do Paraná. Coube a Cabanha 
Santa Cecília, do empresário e cria-
dor cascavelense Álvaro Largura, 
esse pioneirismo.

No final de maio, a cabanha rea-
lizou o implante de 98 embriões de 
ovinos East Friesian, importados da 
Austrália, que vão dar suporte para 
um salto genético na atividade. Foi 
o primeiro procedimento do gênero 
envolvendo esta raça no Brasil e 
também o primeiro do Paraná em 
ovinocultura leiteira.

A Santa Cecília, que fica às mar-
gens da rodovia Cascavel-Toledo, con-
ta com um plantel de 1.100 ovinos. “A 
cabanha atua nos segmentos de leite, 
carne e comercialização de material 
genético”, informa o proprietário, 
lembrando que o complexo é integra-

do ainda por abatedouro e queijaria.

O pROcEDImENTO
O implante de embriões foi co-

ordenado pela médica veterinária 
Fabiana Cristina Varago, professora-
-doutora da Universidade Federal 
de Viçosa (MG). E teve o acompa-
nhamento do médico veterinário da 
cabanha, Luiz Coppeti, da formanda 
em veterinária Emiliane Largura e 
estagiários do curso de Medicina 
Veterinária.

Neste procedimento, as ovelhas 
receptoras são submetidas a uma 
microcirurgia, que inicia com tosa 
da lã e assepsia na parte posterior da 
barriga. Em seguida, a partir de um 
pequeno corte naquela região do cor-
po da fêmea, o embrião, descongelado 
e reidratado, é implantado no útero.

As receptoras são da raça Texel, 
de origem holandesa, do tipo rústico 
com aptidão carne. Elas passaram 
por preparação que incluiu técnicas 
de manejo, nutrição e sincroniza-
ção de cio. Já os embriões são East 
Friesian, raça leiteira originária da 
Alemanha.

“O implante de embriões deverá 
contribuir para incrementar a produ-
tividade e produção de leite”, afirma 
Largura. Segundo ele, a Lacaune é 
uma raça consagrada na ovinocul-
tura leiteira. “Mas a East Friesian, 
dependendo da linhagem ,é ainda 
superior, alcançando 4 litros/dia”, 
explica. A Santa Cecília possui mais 
de 400 fêmeas Lacaune , grande parte 
em lactação.

O IMPLANTE DE EMBRIõES 
foi coordenado pela médica 
veterinária Fabiana Cristina 
Varago, professora-doutora da 
Universidade Federal de Viçosa
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A Santa Cecília é dotada de uma queijaria artesanal, 
também certificada. “No local foram desenvolvidos 2 tipos 
próprios de queijo finos de leite de ovelha – Ceciliano e 
Emiliano – que devem chegar ao mercado cascavelense 
nos próximos dias”, anuncia o produtor.

Ao falar das propriedades do leite de ovinos, Largura 
observa que esse alimento possui mais gordura, mais 
proteína, mais vitaminas do complexo B, e 10 vezes mais 
vitamina D que o leite de vaca. O queijo, assinala ele, é 
completamente sem gordura saturada.

O planejamento da cabanha, que tem um laboratório 
de análises em suas instalações, inclui em seus pro-

jetos um terceiro queijo – o Feta, um tipo milenar 
grego. São desenvolvimentos estudos de mer-

cado junto a um distribuidor de São Paulo. 
Outra idéia, para o futuro, é a fabricação 
de iogurte e outros derivados de leite de 
ovelha.

Fascinado pela atividade de ovinocul-
tura leiteira desenvolvida na França e Itália, 

Álvaro vê um grande potencial para este seg-
mento da pecuária no Oeste do Paraná. Para 

ele, a diversificação, manejo e nutrição, 
processos de seleção genética e ver-

ticalização estão lançando as bases 
para uma cadeia produtiva forte na 
área de ovinocultura.

O V I N O c u L T u R A

ÁLVARO 
LARGURA 
(com o neto 
João Vítor): 
há potencial 
para a 
ovinocultura 
na região

AbATEDOuRO E quEIjARIA 
cOm cERTIfIcAçãO DO sIf

A Cabanha Santa Cecília surgiu em 2006, como mais 
uma opção de investimentos do farmacêutico-bioquímico 
Álvaro Largura. O empreendimento conta com suporte 
do Laboratório A3Q, também de sua propriedade, que 
realiza análises de água, ar, efluentes, alimentos, solos, 
cosméticos, produtos químicos e resíduos industriais.

O abatedouro que faz parte da sua estrutura é ex-
clusivo para ovinos e tem certificação do Serviço de 
Inspeção Municipal. Na unidade são abatidas, em média, 
50 cabeças/semana. São animais próprios e também da 
cooperativa C’ Victa, que reúne criadores de toda a região 
e da qual ele também é sócio.

Com a marca Baby Sheep, o criador coloca no mer-
cado kits com cortes especiais de cordeiros light. São 
borregos, que chegam a pesar 36 quilos ao completar 3 
meses. De acordo com ele, animais são abatidos antes 
de 100 dias de vida, sem nunca terem recebido qualquer 
vermífugo ou antibiótico. 

A produção de carne e leite é pelo sistema de semi-
confinamento. Largura diz que os cordeiros passam 45 
dias mamando e igual período em estábulo. E, conforme 
ele, a carne desses animais possui índice quase zero de 
colesterol.

Queijos finos made in Cascavel 
estão chegando ao mercado

SINDIRURAL  23
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sistEMA zERA pERDAs

A R m A z E N A G E m

Desenvolvida no Brasil, tecnologia de exaustão e 
areação estática para silos não tem custo operacional
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1.691,2 sacas. Esse é o volume das 
perdas, na soja estocada em um silo 
vertical com 18 metros de diâmetro, se 
a umidade afetar uma camada de apenas 
15 centímetros, na lateral e parte superior. 
O prejuízo: mais de R$ 90 mil, conside-
rando cotações praticadas pelo mercado 
na primeira quinzena de maio.

O cálculo foi detalhado pelo en-
genheiro mecânico Werner Uhlmann, 
durante palestra proferida em Cascavel. 
Ele falou sobre “Conservação de grãos 
armazenados”, em evento promovido 
pela Cycloar e Bioar Industrial, com 
apoio do Sindicato Rural.

Uhlmann lembrou que se somam 
ainda custos para retirada de grãos dani-
ficados, desperdício de energia e redução 
da qualidade geral do produto armaze-
nado, pelo processo de contaminação 
na hora da remoção. “Além de danos ao 
patrimônio, causados pela oxidação da 
estrutura”, acrescentou.

sEGREDO EsTÁ NO 
usO DA ENERGIA EóLIcA

O especialista em armazenagem 
apresentou um sistema capaz de zerar 
as perdas provocadas pela umidade no 
interior de silos. Trata-se de exaustor 
e aerador estático que funciona com 
energia eólica, exige um investimento 
reduzido e não tem custo operacional.

O equipamento, denominado Cyclo-
ar, foi idealizado por Uhlmann, há 25 
anos. Ele desenvolveu a tecnologia, a 
partir de concepção que corrigia proble-
mas observados em sistema importado, o 
mais moderno até então existente.

O aparelho pode ser instalado em 
qualquer tipo de cobertura e inclinação. 
Leve, silencioso, sua estrutura não gira, 
não causa vibrações e resiste a fortes 
ventos. É constituído por 2 cilindros 
estáticos, justapostos, com diâmetros 
e alturas diferentes e venezianas com 
aberturas invertidas.

O Cycloar evita gotejamento por 
condensação. Promove renovação inin-
terrupta do ar interno, com poder de 
exaustão, pelo princípio de convecção 
natural, sem custos adicionais de ma-
nutenção e energia elétrica. E, quanto 
a chuvas, não permite qualquer entrada 
de água.

UHLMANN Equipamento pode ser ins-
talado em qualquer tipo de cobertura

O sucesso da tec-
nologia é compro-
vado por núme-
ros sobre a opção 
por seu emprego 
nas mais moder-
nas unidades de 

armazenagem. No Brasil, já foram 
instalados mais de 90 mil desses 
equipamentos. Outros 30 mil foram 
exportados para outros países da 
América do Sul, Alemanha, Japão, 
Arábia Saudita e Estados Unidos.90
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pREjuízOs DEcORRENTEs
DOs bOLsõEs DE cALOR

O engenheiro mecânico Werner Uhl-
mann lembra ainda que bolsões de calor 
entre a superfície da massa de grãos e 
a cobertura da estrutura armazenadora 
provocam um aumento da temperatura 
do ar e diminuição da umidade relativa. 
Esta situação implica perda de água do 
grão para o ambiente: “Acaba ocorren-
do uma secagem excessiva da camada 
superficial do produto estocado, tendo 
como conseqüência a redução da massa 
do grão”, explica.

No caso da soja, a redução do teor de 
umidade apenas um grau abaixo do ideal 
reduz o volume do produto estocado em 

proporção que representa um prejuízo 
de mais de R$ 30 mil, em um silo vertical 
com 18 metros de diâmetro.

Ele cita ainda a diminuição da efi-
ciência do sistema de aeração, quando 
se forma uma camada de grãos dete-
riorados na parte superior do silo. “Ela 
restringe a saída de ar, exigindo uma 
ventilação adicional, com objetivo de 
diminuir a temperatura da massa de 
grãos”, acrescenta.

Ao impedir a formação de bolsões de 
calor no interior de graneleiros e silos, 
frisa Uhlmann, o sistema Cycloar elimina 
a possibilidade de condensação de água 
sobre a superfície da massa de grãos e 
evita secagem excessiva da camada supe-
rior, deterioração, proliferação e insetos 
e diminuição da eficácia dos inseticidas 
quando aplicados próximos à cobertura.

ASSOCIADOS do Sindicato acompanha-
ram com interesse a palestra técnica
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GRANDE CAMPEÃO
Touro Chaco Evoke 546,
de propriedade do 
Brahman Chaco, Jann 
Baas e Juliana Chaddad

CAMPEÃ VACA ADULTA
Betina TE 22
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E X P O I N G Á

Genética cascavelense é destaque
Pecuaristas conquistam 
vários prêmios em Maringá

Um grupo de pecuaristas de Cascavel re-
gistrou uma expressiva participação na 

Expoingá 2012, que aconteceu entre os dias 
10 e 20 de maio, em Maringá. Com exempla-
res de elevado padrão, preparados para pista 
no Condomínio Genético Brahman Chaco, 
marcaram presença em julgamentos e leilões 
das raças Brahman e Angus.

A genética de rebanhos de criadores 
cascavelenses conquistou prêmios de des-
taque. O touro Mr. Chaco Evoke 546 , por 
exemplo, foi o Grande Campeão Brahman. 
Ainda, nesta raça, Betina ficou com o título 
de Campeã Vaca Adulta e Biografia sagrou-se 
como Grande Campeã.

Participaram do Julgamento Brahman 
representando Cascavel e região, animais 
do Condomínio Brahman Chaco e seus par-
ceiros: RPK Genética, de Reno Paulo Kunz, 
Juliana Chaddad e Jan Baas, Alda Morsch-
bacher, Jairo Frare, Waldomiro Kluska, Said 
El Hamoui, Rogério Stein e Ibrahim Faiad.

Também se destacaram na 40ª edição da 
Expoingá (Exposição Feira Agropecuária, 

Industrial e Comercial de Maringá) na 
raça Angus, a vaca Reconquista Rebeca 
3555, de Rogério Stein, que foi a Grande 
Campeã.

E a Azul TE 8245 Zorzal Bodacios, de 
Reno Paulo Kunz, que recebeu o prêmio 
de Reservada Grande Campeã.

JULGAMENTO DA RAÇA BRAHMAN

Grande Campeão Brahman
Touro Chaco Evoke 546

Campeã Vaca Adulta
Betina TE 22

Grande Campeã
Biografia FIV

JULGAMENTO DA RAÇA ANGUS

Grande Campeã
Reconquista Receba 3555

Reservada Grande Campeã 
Azul TE 8245 Zorzal Bodacios

GRANDE CAMPEÃ
Biografia FIV, de
propriedade do Brahman 
Chaco e Brahman Conquista
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c A R N E s

VENDO
Touros Jersey. Tratar com 

Alberto. Fone: (45) 9965-2121.

VENDO
Sete vacas da raça Holan-

desa e seis novilhas. Tratar 
pelo fone (45) 9801-2207 ou 
9944-7880.

VENDO
Dez vacas Jersey, orde-

nhadeira com dois conjuntos e 
resfriador com capacidade para 
800 litros. Tratar pelo fone (45) 
3322-2843.

VENDO
Colheitadeiras John Deere 

1175, ano 1999, e New Holland 
TC 57, ano 1997. Fone (45) 
3218-2828.

VENDO
Trator Ford 6610, anos 1998. 

Preço a combinar. Fone (45) 
3218-2828.

VENDO
Trator MF 290, ano 1983, 

todo original. R$ 28.000. Entra-
da + saldo na safra de 2013. 
Falar com Roque. Fone (45) 
9137-6748.

VENDO
Pulverizador Metalfor, mode-

lo Multiple 3000 AB (25 metros), 
completo com GPS e corte de 
secções. Ano 2010. Valor: R$ 
320.000,00. Tratar pelo fone (45) 
8415-5067.

EmpREGO
Empresa de Agricultura de 

Precisão oferece vaga para 
técnico de instalação externo. 
É necessário ter conhecimento 
básico em equipamentos de 
Agricultura de Precisão e dis-
ponibilidade para viajar. Interes-
sados devem fazer contato pelo 
telefone (45) 3038-5221.

O Brasil deverá registrar um in-
tenso crescimento nos próximos 

anos, no segmento de carnes. É o 
que mostram projeções para um pe-
ríodo de 10 anos, a partir de estudo 
divulgado em abril pelo Ministério 
da Agricultura.

As maiores taxas de crescimento 
na produção são referentes à carne 
de frango. Até 2022, o incremento 
é calculado em 4,2% ao ano. Para a 
bovina, o crescimento tem projeção 
de 2,1% ao ano. E, na suína, a esti-
mativa é de 2,0% ao ano.

pREfERêNcIA pELO fRANGO
O levantamento mostra prefe-

rência crescente dos consumidores 
brasileiros pela carne de frango. O 
crescimento da demanda interna 
é projetado em 2,7% ao ano. “Isso 
significa um consumo interno de 12,8 

O Ministério da Agricultura pro-
jeta um crescimento de 1,9%, na 
produção de leite, ao longo do 
período de 2012 a 2022. Essa 
taxa corresponde a uma produ-
ção de 39,2 bilhões de litros de 
leite cru daqui a uma década.

LE
EI

TE

produção crescente até 2022
Gado, suíno e frango: 
estudo aponta tendências 
para os próximos 10 anos

milhões de toneladas daqui a 10 anos, 
e de 9,4 milhões de toneladas para 
a carne bovina”, enfatiza o estudo.

A carne bovina assume o segundo 
lugar no aumento do consumo com 
uma taxa anual projetada de 2,0%, 
entre 2011/2012 a 2021/2022. Em 
nível inferior de crescimento situa-
-se a projeção do consumo de carne 
suína, de 1,8% ao ano para os pró-
ximos anos.

“As estimativas projetam um 
quadro favorável para as exportações 
brasileiras. As carnes de frango e de 
suínos lideram as taxas de cresci-
mento anual das exportações para os 
próximos anos, a taxa anual prevista 
para carne de frango é de 3,0%, e 
para a carne suína de 2,2%”, indica 
o documento do Ministério.

FRANGO Consumo interno de 12,8 milhões de toneladas daqui a 10 anos
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PRODUTOS OFERECIDOS

l Animais de qualidade genética e pedi-
gree superior,  com alto valor agregado, 
desejados pelos melhores criadores.
l Reprodutores para criação de puros  
ou cruzamento industrial - touros com 
garantia de fertilidade e libido.
l Embriões ou oócitos - congelados ou a 
fresco, com garantia de prenhez.
l Direito de aspiração ou de coleta - ces-
são de doadoras para o cliente aspirar 
ou coletar e reproduzir suas próprias 
prenhezes.
l Parcerias para produção de embriões 
in vivo ou in vitro.
l Receptoras prenhes dos melhores aca-
salamentos - prenhez pronta com produto 
puro e garantia de nascimento.
l Preparo de animais para exposições - 
hospedagem, manejo, preparo etc.
l Pagamento em produtos.
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ALiMEntO pROiBiDO pARA RUMinAntEs
Força tarefa realiza blitz para coibir o uso indevido 
de resíduos de aviário na alimentação de bovinos

A utilização da cama de frango 
como alimento para ruminantes 

(bovinos, ovinos, caprinos e buba-
linos) é proibida no Brasil desde 
2001. A medida faz parte das ações 
preventivas para impedir o ingresso 
no País, da chamada Doença da Vaca 
Louca, que pode ser transmitida para 
o ser humano.

Conforme a Instrução Normati-
va 08/2004, o uso de produtos que 
contenham proteínas e gorduras de 
origem animal é proibido para ali-
mentação de ruminantes. 

Além da cama de aviário, há 
impedimento ainda para resíduos da 
criação de suínos, sangue e hemode-
rivados e farinhas de carne e de ossos, 
de penas e vísceras de aves e resíduos 

de abatedouros de aves.
Para fiscalizar o cumprimento 

dessa proibição, o Ministério da 
Agricultura vem promovendo ações 
em todos os estados. No Paraná, em 
2010, 88 propriedades foram visto-
riadas. Houve confirmação do uso 
da cama de aviário em 5 municípios, 
resultando no abate compulsório de 
407 animais. Em 2011, mais 379 ca-
beças tiveram o mesmo destino, por 
terem consumido esse resíduo.

Agora em 2012, uma força tarefa 
do Ministério percorreu municípios 
do Oeste. Foram visitadas proprie-
dades de Cascavel, Santa Tereza do 
Oeste e Lindoeste. Não foi constata-
da irregularidade em nenhuma delas. 
Porém, ações em outras regiões do 

Estado, neste ano, já culminaram em 
235 animais interditados.

A “cama” que forra o piso dos 
aviários – de palha de arroz, feno de 
capim, sabugo de milho triturado ou 
serragem – torna-se imprópria para o 
consumo de ruminantes, pela presen-
ça de resíduos de ração de aves, que 
caem dos tratadouros. Acontece que 
normalmente esse alimento contém 
farinha de carne e de ossos. Forneci-
do para o gado, corre-se o risco dos 
animais contraírem a doença.

Já o emprego de cama de aviá-
rio como adubo para pastagens e 
capineiras requer o atendimento 
de condições estabelecidas pela IN 
25/2009. Ela exige incorporação 
ao solo. E, ainda, a área adubada 
deve ser liberada para pastoreio 
apenas 40 dias após a incorporação 
do resíduo.
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VISTORIA EM PROPRIEDADE 
Fiscal federal inspeciona pastagem e 
cocho de alimenta;áo do gado 

Os RIscOs DA
DOENçA DA VAcA LOucA
l  A Encefalopatia Espongi-

forme Bovina (EEB) é mais co-
nhecida como Doença ou Mal da 
Vaca Louca. Ela atinge o sistema 
nervoso de bovinos, fazendo com 
que fiquem com o comportamento 
alterado. Além de causar a morte de 
animais, há o risco de transmissão 
ao homem.
l Os primeiros casos da doença 

ocorreram na Europa em 1986, 
onde, desde então, houve cerca de 
190 mil registros em 24 diferentes 
países. Também já foram constata-
dos mais de 5 mil casos em outros 
continentes. O Brasil nunca regis-
trou casos da doença.
l Nos seres humanos, a doença 

é denominada cientificamente de 
Creutzfeldt-Jakob Disease (CJD). 
A contaminação se dá pelo consu-
mo da carne de um animal infecta-
do. A doença é sempre fatal. Nas 
ovelhas, recebe a denominação de 
scrapie e está presente há mais de 
200 anos na Grã Bretanha.
l O Conselho de Sanidade Agro-

pecuária do Paraná produziu alerta 
para os riscos da prática ilegal da 
alimentação de ruminantes. O CSA 
lembra que o ingresso da Doença da 
Vaca Louca no Brasil representaria 
um grande prejuízo para o agronegó-
cio, com a suspensão da exportação 
de carne bovina, que proporciona 
bilhões de dólares em divisas.
l Comunicado lembra ainda que 

o Brasil está prestes a ser reconheci-
do como de risco insignificante para 
Encefalopatia Espongiforme Bovina. 
O status atual é de risco controlado. 
A classificação de risco insignifican-
te coloca o País na mesma condição 
sanitária que a maioria de seus prin-
cipais concorrentes internacionais 
no mercado de carne bovina, tais 
como, Austrália, Argentina, Uruguai, 
Nova Zelândia, Paraguai e Índia.

AbATE DE ANImAIs, muLTA 
E pROcEssOs juDIcIAIs

Abate dos animais que podem ter 
mantido contato com alimentação proi-
bida. Processo por crime ambiental e 
desrespeito aos códigos Penal (propa-
gar doença contagiosa) e do Consumi-
dor (fornecer produtos nocivos à saúde 
pública). Multa que varia de R$ 500,00 
a 2 milhões e até reclusão do infrator.

Essas são as penalidades a que 
fica sujeito o produtor rural que utilizar 
cama de frango na alimentação de ru-
minantes, bem como outros produtos 
que contenham proteínas e gorduras 
de origem animal. O alerta é da médica 
veterinária Alexandra Castro Spolaore, 
fiscal federal agropecuário, 
da unidade de Cascavel do 
Ministério da Agricultura.

Segundo ela, os procedi-
mentos adotados na fiscali-
zação são disciplinados pela 
Instrução Normativa 41/2009. 
A mesma IN também define 
a destinação dos animais. “A 
partir da coleta de material 
suspeito, os ruminantes são 
identificados e permanecem 
sob regime de interdição até 

o conhecimento dos resultados das 
análises laboratoriais”, explica.

A fiscal informa que, no caso de 
resultado positivo, o proprietário tem 30 
dias para abater os animais identifica-
dos, em estabelecimento inspecionado, 
com aproveitamento da carcaça. “As par-
tes do animal que apresentam risco para 
a transmissão da doença são removidas, 
como cérebro, olhos, medula espinhal, 
tonsilas e parte final do íleo”, esclarece.

Se essa providência não for tomada 
dentro do prazo, os animais são sacrifi-
cados e enterrados na propriedade. “E 
não há qualquer indenização, porque o 
proprietário se configura como o agente 
causador”, diz Alexandra. Os animais 

abatidos não apresentam 
sinais clínicos, uma vez 
que ainda não foi notifica-
do caso dessa doença no 
País. No entanto, a medi-
da se faz necessária para 
prevenção e manutenção 
e melhoria do status sa-
nitário.

ALEXANDRA 
Procedimento obedece 
instrução normativa do 
Ministério da Agricultura
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Conforto e bem estar 
animal são essenciais 
para a produção

A pecuária leiteira 
na região Oeste 

vem se especializando 
e buscando maiores 
produtividades e ren-
tabilidade. O conforto 
e o bem estar animal são hoje reco-
nhecidos não só como um luxo, mas 
também como fatores fundamentais 
para a produção.  Ambientes pouco 
confortáveis com pedras, lama ou 
excesso de umidade favorecem o 
aparecimento de problemas  e doen-
ças nos cascos que causam grande 
sofrimento e graves conseqüências 
nos bovinos leiteiros. 

  Os problemas de casco são 
importantes independentemente do 
sistema de produção. Nos confina-
mentos exige manutenção constante 
devido a pouca movimentação dos 
animais e ao piso muitas vezes  ina-
dequado , e nos sistemas a pasto onde 
o animal corre mais risco de se ma-
chucar,  uma vaca com dor nos cascos 

pRinCipAis DOEnçAs DO CAsCO

José Manuel
Engenheiro agrônomo

terá dificuldade de se locomover para 
procurar comida.

  A manqueira em vacas é um 
problema que gera muitos prejuízos, 

além de favorecer o aparecimen-
to de outras doenças como a 
mastite, por  aumento do tempo 
em que o animal vai permanecer 
deitado devido á dor causada 
pelo problema no casco do 
animal. A maioria das proprie-
dades usa como estratégia para 
diminuir a incidência de mastite 
a alimentação após a ordenha, 

motivando os animais a permanecer 
de pé até o esfíncter do teto fechar.  
Com a dor os animais procuram se 
deitar logo tornando ineficiente o 
manejo. Também favorece o aumento 
da incidência de retenção de placenta 
e metrite .

   
mAIs pRObLEmAs

Outros efeitos  causados pela 
manqueira  são repetição de cio, 
absorção embrionária causando 
prejuízos com o aumento do tempo 
do período de serviço, perdas com 
sêmem, custo com tratamento de 
metrite e mastite, descarte de leite 
por uso de antibióticos, custo com 
medicamentos e mão de obra vete-
rinária, além da perda da condição 

corporal ocasionada pela queda na 
ingestão de alimentos.  

Algumas situações favorecem o 
aparecimento de manqueira como, 
estrutura mal conservada com bura-
cos e pedras, pisos muito abrasivos, 
pedras no trajeto do animal, acumulo 
de fezes urina e barro, umidade do 
ambiente, desconforto térmico, falta 
e casqueamento incorreto dos ani-
mais, aquisição de animais sem uma 
avaliação previa, sabendo que exis-
tem doenças de caráter contagioso,ou 
seja, passam de um animal para 
outro, trazendo o risco de trazer do-
enças de outras propriedades .

Ambientes pouco confortáveis com 
pedras, lama ou excesso de umida-
de favorecem o aparecimento de 
problemas e doenças nos cascos
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DERmATITE DIGITAL pApILOmATOsA 
(DDp) Ou DOENçA DE mORTELLARO

A dermatite digital papilomatosa (DDP), também co-
nhecida como doença de Mortellaro, dermatite verrucosa 
ou verruga de casco, é uma doença infecciosa da pele 
geralmente localizada entre os talões dos animais, e mais 
comumente encontrada nos membros posteriores. 

É extremamente dolorosa e contagiosa, as lesões 
apresentam-se no início avermelhadas, entre os talões 
com evolução para uma forma verrucosa causando uma 
destruição de quase todo o talão do animal.

Causa manqueira de moderada a severa, queda de 
peso e diminuição da produção leiteira.

Fatores que podem aumentar a incidência são in-
serção de animais contaminados no rebanho, material 
de casqueamento contaminado que são utilizados em 
várias propriedades e não recebem nenhum tipo de es-
terilização, acúmulo de fezes, urina no barracão, lama e 
higiene precária também favorecem a disseminação da 
doença no rebanho.

fLEGmãO
O flegmão é uma doença de caráter infeccioso e con-

tagioso, causa um grande necrose do tecido acometido. 
Caracterizado por uma rápida perda de condição cor-
poral, manqueira grave, inchaço de quase toda a região 
acima da coroa do casco.

A doença pode acometer um ou mais membros 
dos animais, pode também, aparecer em somente um 
animal na propriedade como pode aparecer em vários 
animais.

É caracterizado o inchaço dos membros, vermelhidão 
e aumento da temperatura da pele na região acometida, 
geralmente ocorrendo separação das unhas. Com a 
evolução essa lesão pode estourar e drenar todo o pus 
acumulado, evoluindo para uma infecção de todas as 
estruturas vizinhas.

Quando tratado inicialmente, as chances de cura são 
bastantes significativas, quanto mais tempo de evolução 
menores são as chances dos animais se recuperarem, 
podendo, em alguns casos levar o animal a morte.

LAmINITE
A laminite pode ser considera a mais importante do-

ença que acomete os cacos de bovinos leiteiros, onde 
se estima que 60% das lesões podais estão associados 
a laminite.

É uma doença que seu aparecimento está diretamente 
ligado à alimentação, porém, pode aparecer por outros 
fatores, como, estresse calórico, ficar muito tempo de pé, 
também pode aparecer após a cura de alguns processos 
infecciosos e no período pós-parto. Quando está relacio-
nado com a dieta, geralmente ocorre um número alto de 
animais apresentado laminite. Os sinais são dificuldade 
de locomoção, manqueira, queda na produção leiteira e 
aumento da temperatura dos cascos.

ÚLcERA DE sOLA
Ocorre somente na sola 

do animal, pode ser uma 
consequência de laminite, 
animais muito grandes 
e pesados mantidos em 
regime de confinamento 
em piso de concreto com 
umidade e a conformação 
dos aprumos também in-
fluencia no aparecimento 
da úlcera de sola. Extremamente dolorosa e geralmente 
ocorre nos membros traseiros.

   As vacas de leite são animais que dependendo da 
raça podem ultrapassar os 800 kg e as boas condições de 
deslocamento são fundamentais para o seu desempenho, 
não só pela necessidade de buscar alimento como na 
maioria dos casos na região oeste, como também por 
permanecer de pé por um bom tempo antes durante e 
depois da ordenha.

  Os cuidados preventivos com os cascos se tornam 
altamente econômicos na medida em que melhoram a 
produtividade e evitam o descarte precoce de animais. 
O uso do pediluvio orientado pelo veterinário na sua 
freqüência e escolha correta dos produtos, aliado a um 
casqueamento periódico reduzem significativamente os 
problemas com cascos.

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

Rua Presidente Kennedy nº 839
Cascavel – PR / Fone (45) 3035-7986

C O N S U LT O R I A
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Uma raça com dupla aptidão 
(carne e leite), o gado Simental 

começa a experimentar um novo 
impulso, em várias regiões do País. 
É o caso do Oeste do Paraná, onde 
antigos criadores estão retomando 
os investimentos nesses animais, 
tendo como foco o cruzamento 
com animais zebuínos e cruzados 
(Three Cross com Angus, Brahman 
e outros).

Maior genótipo em âmbito mun-
dial, o Simental está presente em 
todos os continentes. Até 2003, no 
Brasil, era o preferido nos programas 
de cruzamento industrial. Tendo 
como destaque a flexibilidade gené-
tica, liderava o comércio de animais 
e de sêmen no período em que esteve 
em evidência.

Em Cascavel, essa opção voltou 

a fazer parte dos planos de cria-
dores. Principalmente, de quem já 
se dedicou a esta raça no passado. 
Entre eles, Agropecuária Dal Pizzol, 
Ângelo Cirilo Barbosa, Darcy Za-
nella, Genor Frare, Jairo Frare, Jose 
Roberto Guilherme, Lorival Teixeira 
dos Santos e Lyro Koppenhagen.

Criadores da raça Simental em 
Cascavel estiveram presentes na Ex-
poingá 2012. “A participação naquele 
evento marcou o retorno do núcleo 
às principais mostras agropecuárias”, 
enfatiza Jairo Frare, presidente da 
associação. E, segundo ele, para a 
Expovel deste ano, já acontece uma 
grande mobilização. “Inclusive foi 
acertado com a Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná, julgamento valendo 
pelo ranking paulista da raça Simen-
tal”, anuncia Frare.

A volta dos que não foram
Originária do vale do rio Simen, na Suíça, a raça 
começa a recuperar espaço e evidência no Paraná

pRImEIROs ANImAIs
cHEGARAm Em 1904
O Simental tem origem na 
Suíça, na montanhosa região do 
vale do rio Simen, de onde é 
derivado o seu nome. Os primeiros 
animais da raça chegaram ao 
Brasil em 1904, importados com o 
objetivo de intensificar o fomento à 
pecuária em São Paulo. Em 1963, 
foi criada a associação brasileira.
Em decorrência de uma 
variabilidade de linhagens, 
a raça encontra-se hoje difundida 
em todo o território nacional. 
Ela foi a primeira utilizada para 
Transferência e Bi-Partição de 
Embriões e Fecundação in Vitro. 
O primeiro clone de bovino 
produzido no Brasil é Simental.
Entre as suas principais 
características destacam-se 
precocidade de crescimento, 
produtiva e reprodutiva. 
A carne do Simental é macia, com 
gordura entremeada às 
fibras, o que confere alto sabor. 
Em relação ao leite, apresenta 
elevado teor de sólidos totais.

SIMENTAL na Expoingá: 
voltando a desperter o 
interesse dos pecuaristas
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S E N A R - P R

Oito cursos em junho
OSindicato Rural Patronal de Cascavel, Senar- PR 

e parceiros vão promover 8 cursos de capacitação 
durante o mês de junho. Interessados devem se inscrever 
no Sindicato ou manter contato pelo telefone 3225-3437.

CULINÁRIA - Cursos de produção artesanal de alimentos 
promovidos em maio, pelo Sindicato Rural de Cascavel e 
Senar-PR respectivamente em São João, em Sede Alvorada 
e na Agrotec

CULINÁRIA - Cursos de produção artesanal de alimentos 
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8 E 9/06  - Produção Artesanal de Alimentos 
- Básico em milho. Local: Coopavel.

11 A 15/06  - Operação e Manutenção de Trato-
res Agrícolas (tratorista). Local: Coodetec.

12 E 13/06  - Produção Artesanal de Alimentos. 
Básico em mandioca. Local: Agrotec.

14 E 15/06  - Trabalhador na Administração de 
Associações e Sindicatos Rurais. Local: Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel.

19 A 21/06 - Trabalhador na Aplicação de Agro-
tóxicos: costal manual e tratorizado de barras (NR 
31). Local: Agrotec.

25/06  - Trabalhador na Classificação de Pro-
dutos de Origem Vegetal - Soja. Local: Plantar.

26/06- Trabalhador na Classificação de Pro-
dutos de Origem Vegetal - Milho. Local: Plantar.

29/06  - Trabalhador na Classificação de 
Produtos de Origem Vegetal - Trigo. Local: Plantar.
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                          AGROSAT

R. Osvaldo Cruz, 2349 
- esq. Avenida Brasil

Fone 3222-2757

Acupuntura, Nutrição, 
Terapia Ocupacional, Pilates

Rua Mato Grosso, 2142
Fone 3035-2955

Dra. Selma Segalla
Centro Odontológico TOP

Rua Minas Gerais, 2392
Fone 3225-7988

Rua Santa Catarina, 1023
Fone 3039-1211

Av. Brasil, 5964 
Fone 3223-4662

Os associados do Sindicato Rural de Cascavel podem ter acesso a serviços e produtos em 
condições diferenciadas. Para isso, uma série de convênios está sendo firmada com 
profissionais de diversos segmentos, clínicas e farmácias, assegurando descontos  especiais.

CONVÊNIOS que o seu Sindicato oferece!

Fone 3224-4103

Travessa Cristo Rei 91
Fone: (45)3035-6417

CONSULTORIA
Rua Presidente Kennedy 839

Fone (45) 3035-7986

 
         R. Minas Gerais 2061, 

       5o andar, sl. 502/503
F. 3224-4928 - cel. 9972-5151

RESTAURANTE
KILOGRAMA
Av. Brasil 6792
Fone 3035-2922

Clínica de 
Estética
e Psicologia
Bruna Soliva 

Av. Brasil, 8197-A
Fone 3038-8866

Psicóloga, psicoterapeuta 
       e acupunturista

Laura F. Ramos Vargas

Rua Paraná 2311
 Fone/Fax 3219-1515
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Os convênios não implicam mensalidade e estendem-se a todos os associados, familiares e co-
laboradores. Os associados também podem aderir a plano de saúde da Unimed, através 
do Sindicato. Nesse caso, há a necessidade de pagamento mensal.

Fone 3037-7793

MF - CBT - SLC - Ford
Valmet - New Holland

Av. Tancredo Neves 744 
Fone 3226-6126

R. Uruguai 155 - Bairro Alto Alegre
Fone/Fax (45) 3321-1600

Av. Brasil 4128
Fone 3225-3322

Fone 3035-2072

Fone 9944-3759

Fone 3038-7388

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

Rua Sete de Setembro 3266
Televendas 3224-2004

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

Santa Clara Genética
Av. Brasil 7640

Fones 3226-6161 / 9978-0061

Mais informações pelo fone (45) 3225-3437

Harbor Querência Hotel

Rua Treze de Maio 710
Fone 3218-1818

Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel

O braço forte da 
família do campoFones 9987-2673 / 9121-8827
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INTAcTA RR2 pRO™
pARcERIA ENTRE
cOODETEc 
E mONsANTO

A Coodetec fará 
parte do grupo de em-
presas que serão par-
ceiras da Monsanto, no 
lançamento da tecnolo-
gia Intacta RR2 PRO™ 
no País. O contrato de 
licenciamento foi fir-
mado pelo presidente 
da Monsanto do Brasil, André Dias, em Cascavel. O documento também foi 
assinado pelo presidente do Conselho Administrativo da Coodetec, Irineo 
da Costa Rodrigues. A Intacta RR2 PRO™ reúne três soluções em um só 
produto: produtividade, proteção contra as principais pragas da soja e to-
lerância ao glifosato.
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SANTA HELENA

cOOfAmEL TEm 
sEDE pRópRIA

A Cooperativa Agrofamiliar So-
lidária dos Apicultores da Costa 
Oeste (Coofamel) ganhou sede 
própria no final de maio.  A unidade, 
com 400 metros quadrados, fica em 
Santa Helena. A cooperativa reúne 
116 sócios, que produzem 120 to-
neladas de mel por ano.

AGROTEC É REINAUGURADA - Obras de reestruturação da Agrotec (Es-
cola Tecnológica Agropecuária), em Cascavel, foram entregues no final 
de maio, pelo prefeito Edgar Bueno. Aquele espaço, com 127 hectares, é 
dedicado à realização de cursos de capacitação, destinado especialmen-
te aos trabalhadores, produtores rurais, agroindustriais, profissionais e 
estudantes. A reestruturação contemplou a modernização dos espaços 
destinados à capacitação e setor administrativo.

Va
nd

er
le

i F
ar

ia

pONTEcIALIDADEs
sEmINÁRIO REÚNE
530 pARTIcIpANTEs

A Fundetec promoveu 
em maio o 1º Seminário de 
Potencialidades do Oeste do 
Paraná. O evento reuniu mais 
de 530 participantes, entre 
estudantes, profissionais, 
pesquisadores, trabalhadores 
e produtores rurais. Ao todo, 
17 palestras foram realizadas, 
divididaas em duas áreas: 
Tecnologias Agroindustriais 
e Tecnologias Agropecuárias. 
“Possibilitamos aos partici-
pantes manter contato com 
especialistas de várias áreas, 
do Brasil e até de outros paí-
ses. Com isso damos a opor-
tunidade de  acesso ao que há 
de mais novo na produção e 
beneficiamento de alimentos, 
melhorando a qualidade dos 
produtos fornecidos”, destaca 
o presidente da Fundetec, 
Delso José Trentin.

REVISTA

sINDIRuRAL É TEmA DE
Tcc DE jORNALIsmO

A acadêmica Priscila Rabaioli, de Jornalismo da 
FAG, realiza o seu TCC (Trabalho de Conclusão de 
Curso) sobre a revista SindiRural. Ela está fazendo 
um amplo estudo sobre esse projeto do Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel. O trabalho inclui avalia-
ção sobre o alcance e aceitação da publicação junto 
aos produtores associados. Na foto, Priscila durante 
contato, para colher subsídios, com os diretores 
Paulo Orso (presidente) e Paulo Vallini (secretário).
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EVENTO TÉCNICO

DIA DE cAmpO NA
fAzENDA s. jusTINA

Agropecuaristas e técnicos 
da região Oeste participaram, no 
final de abril, de um Dia de Cam-
po na Fazenda Santa Justina, em 
Corbélia. O evento foi organizado 
por Waldomiro Kluska e família, 
criadores da raça Brahman.

Rua Minas Gerais, 2061 - Centro Comercial Day Saúde

5o andar, salas 502 / 503 - Cascavel

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

Especialista em crianças e adolescentes                           CRP 08/11266

Psicóloga, PsicoteraPeuta e acuPunturista

Laura T. Ramos Vargas
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Aniversariantes de 
junho e julho/2012
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JUNHO
ALEIXO FIRMINO BEBBER 01/06
ARMANDO S. LAZARINI 01/06
ILDO CARLOS PANIZZON 01/06
AGNALDO MANTOVANI 02/06
IRIA BUSA BARANSELLI 02/06
ADILIS ANTONIA C. ROMANINI 03/06
ALVARO LUCIO DE QUEIROZ 03/06
MARIA ANGELICA R. LINHARES 04/06
DENISE ADRIANA M. DE MEDA 05/06
JOSE OLIVIO FABRO 06/06
ROZY DO BELEM M. BARIZON 06/06
LUIZ FERNANDO A. DA CRUZ 07/06
GUNTHER KRUGER 08/06
ENIO ROBERTO MENIN 09/06
FERNANDO KAZUO SUETAKE 09/06
JACINTO LIMBERGER 09/06
JOSE FERNANDO ANDREAZZA 09/06
ROBERT JEFERSON ROESLER 10/06
HENRIQUE STRINGARIa 11/06
MONICA SAROLLI SILVA 12/06
ROSEL ANTONIO BOBATO 12/06
SELMA SODER 12/06
ILDO REBELLATO 15/06
SALAZAR BARREIROS 15/06
WILLI WILD 15/06
GENI MORESCO TONDO 17/06
SIMAO MACULAN 17/06
ANGELA WEIDMANN 18/06
CEZAR LUIZ DONDONI 18/06
DINO ANTONIO ZARDO 18/06
JOSE NARCI SEIMETZ 19/06
JOSEMAR GILBERTO TONDO 19/06
ALZIRA TEREZA CENI PAN 20/06
CLUDEMIRO MARIA JORGE 20/06
LINDIOMAR A. ZANCAN 20/06
MARIA ALICE MEURER 20/06
LUIZ TEBALDI SOBRINHO 21/06
NILTO GALLINA 21/06
CLAUDIA FESTUGATO CUNHA 22/06

DULCINEI AP. G. CAMILLO 22/06
PEDRO TOALDO 22/06
DIONYSIO TODESCAT 23/06
HATSURO OKABE 23/06
KIMIO MATSUSHITA 23/06
LUZINETE M. CONSTANTINO 23/06
MILTON WUTZKE 23/06
FABIO H. KONOPATZKI 24/06
JOAO PEDRO CARNIEL 24/06
ODAIR MARCHOTTI 24/06
ROSELE JOAO SALVATI 24/06
SIDINEI JOÃO LUPATINI 24/06
NESTOR JOÃO SOCCOL 25/06
ADELAR JOSE DE ARAUJO 27/06
JOAO BATISTA H. DE ALMEIDA 27/06
ZELINDA ANTONIA C. OLDONI 27/06
IRAIDES TESTA BORTOLATTO 30/06

JULHO
CLOVIS PEDRO BASTIAN 01/07
LARISSA FAIAD 01/07
AMALIA SECCHI BERTE 02/07
JOAO REZENDE DAMASCENO 03/07
OSMAR LUIZ BONAMIGO 03/07
ANTONIO G. DE OLIVEIRA 05/07
RUBILAR WELP 06/07
VALMOR STOFELA 06/07
JOSE SHOPEK 07/07
LEONOR G. DE OLIVEIRA 08/07
NEUSA MARIA N. PANIZON 08/07
ADELIA BARATTER 09/07
CARLOS PEDRO PIANA 10/07
IVO JOSE FAGUNDES 10/07
MARCIA FESTUGATO CANTO 10/07
RENATO LUIZ OTTONI GUEDES 10/07
VALDEMIRO CARLOS PIN 10/07
ANTONIO C. DE QUEIROZ 11/07
JOSE CARLOS JANKE 11/07
LUCIANA ORIBKA 11/07
ADALBERTO LUIZ BILIBIO 12/07

JOSE ROMILDO VICENTINI 12/07
JURACI  A. BORTOLOTTO 12/07
LUIZ GONZAGA DE ANDRADE 12/07
RAFAEL SANTIN 12/07
RENATO ARCHILE MARTINI 12/07
DELFINO A. SIMONETTI 13/07
NESTOR SALVATTI 13/07
VILSON GOTZ 13/07
GUSTAVO VICENTIN ROMERO 14/07
ORIDES CARNIEL 15/07
ENIVALDO GHEDIN 16/07
ISAIAS ANTONIO BEBBER 16/07
ROBERTO PASQUALLE 16/07
SHIGUERU HIROKI 17/07
SIMONE S. COSTANZO 18/07
ANA MARIA SPECHT 19/07
GUILHERME LAGO NETO 20/07
MILTON PEDRO LAGO 20/07
FRANCISCO SMARCZEWSKI 21/07
CELESTE TEBALDI 22/07
GENESIO REDIVO 22/07
JOSE LUIZ B. GONZALEZ 22/07
LYRO ILTOR KOPPENHAGEN 23/07
OSVALDO J. B. CASAGRANDE 23/07
AGENOR TOMBINI 25/07
JAIR FRANCISCO NUNES 25/07
JAIRO FRARE 25/07
ADAIR OLDONI 26/07
GIOVANI WEBBER 26/07
JOSE STEFANELLO 26/07
AGASSIZ LINHARES NETO 27/07
ALEXANDRE S. FORTES 28/07
LEDA THEREZINHA S. LAGO 28/07
SIDNEY MELCHIORETTO 28/07
JOSE FILIPPON 29/07
CELIO PIOVESAN 30/07
ANGELO C. ROMERO EUGENIO 31/07
JOAO PAULO ZITERELL 31/07
LILIANE C. S. BARREIROS 31/07
MARILIA A. PAULA PIOVESAN 31/07
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ESTIMULANTE NATURAL

C A F É
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BISTECA DE PORCO AO MOLHO DE CAFÉ
Ingredientes: 5 bistecas de porco. Para o molho: 2 colheres (sopa) de margarina, 

1 cebola media ralada, 1/2 colher (chá) de sal, molho de pimenta a gosto, 1/2 colher 
(sopa) de salsinha picada, sucos de 2 laranjas grandes e de 1 limão, 1 colher (sopa) 
de mostarda, 1 colher (sopa) de conhaque, 1 colher (chá) de amido de milho (maizena) 
e 3 colheres (sopa) de café bem forte. 

Modo de preparar: Tempere as bistecas e reserve. Prepare o molho, colocando 
em uma panela a margarina, deixe derreter, acrescente a cebola ralada e deixe dourar. 
Em seguida acrescente a mostarda, o suco de laranja, o suco do limão, a salsinha, o 
conhaque, o sal e a pimenta. Mexa por alguns segundos. À parte, dissolva o amido 
de milho no café e acrescente ao molho, mexendo até engrossar. Frite as bistecas e 
despeje sobre elas o molho.

BOLO DE CAFÉ
Ingredientes: 3 ovos, 9 colheres (sopa) de açúcar, 9 colheres de farinha de trigo, 

2 colheres de manteiga, 2 colheres de chocolate em pó, 1 colher de Royal e 1 copo 
de café forte e sem açúcar. Para cobertura: 1 ovo inteiro, 2 colheres de manteiga, 2 
colheres de chocolate em pó, 7 colheres de açúcar e 1 pacote e 50 g de coco ralado. 

Modo de preparar: Massa: bater o açúcar com a manteiga, as gemas e o restante 
dos ingredientes. Por ultimo as claras em neve. Cobertura: misturar firme e bater bem, 
cobrir o bolo quente e deixar no forno desligado até secar a cobertura.

O café deixou de ser o culpado por problemas 
de saúde. Ao contrário: novos estudos o 
apontam como um alimento que traz 
benefícios nutricionais e funcionais. 
Além da cafeína, que aumenta a 
quantidade de adrenalina na corrente 
sanguínea, possui magnésio,potássio, 
zinco, ferro, aminoácidos, proteínas, 
lipídeos e açúcares. A isso se soma
grande quantidade de polifenóis 
antioxidantes. É uma bebida
estimulante, natural e saudável. 

MACARRÃO COM
MOLHO DE CAFÉ
Ingredientes: 250g de carne
moída, 1 cebola média, 4 
dentes de alho, 
4 colheres (sopa) de óleo, 
2 cubos de caldo de carne, 
1 caixinha de molho de 
tomate, 1 xícara (chá) de 
café forte, 1 colher (chá) 
manjericão, 1 colher (chá) 
ajinomoto, 1 xícara de chei-
ro verde e 1 pacote de ma-
carrão (gravatinha). 

Modo de preparar: 
Em uma panela média, 
coloque os 4 primeiros 
ingredientes. Refogue-os 
muito bem e em seguida 
adicione o caldo de carne e 
o molho de tomate. Apure 
bem este molho e depois 
de pronto, desligue o fogo 
e acrescente o café, o man-
jericão, o cheiro verde e o 
ajinomoto. Abafe a panela 
por cerca de 5 minutos. 
Acrescente uma colher 
(chá) de açúcar. Cozinhar o 
macarrão com óleo e sal até 
ficar ao dente. Depois de 
pronto, colocá-lo em refra-
tário e despejar o molho.

LICOR DE CAFÉ
Ingredientes: 250g de açúcar, 250ml de álcool 95gl, 
500ml de água e 10g de café bem forte. 
Modo de preparar: Deixar em infusão num vidro 
ou vasilha de louça o café no álcool diluído 8 dias 
para fixar. Fazer uma calda e misturar, deixar esfriar 
e depois juntar ao tudo que está filtrado. Deixa-se o 
licor em repouso por alguns dias.
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cAmpEã DE VELOcIDADE 
DO muNDO ANImAL

Pesquisadores da Universidade 
Hebraica de Jerusalém desenvol-
veram estudos para descobrir as 
razões da dificuldade para se caçar 
uma barata. E constataram que ela 
percorre um metro por segundo. Considerando o seu tamanho, é 
a campeã de velocidade do reino animal. Proporcionalmente para 
um homem, equivaleria correr a 150 km/h. A barata é também a 
melhor em dribles. Tem a capacidade desviar o rumo, em plena 
corrida, 25 vezes por segundo.

fLAGRANTE

Saindo de fininho...

As pLANTAs sE cOmuNIcAm
Cientistas da 

Universidade de 
Exeter, na Grã-
-Bretanha, pare-
cem ter flagrado 
aquela que pode 
ser uma prova de 
que as plantas se 
‘comunicam’ en-
tre si. Por meio de câmeras e equipamentos 
especiais, concluíram que, quando atacadas, 
algumas plantas liberam um gás invisível, que 
serviria para alertar as outras sobre o risco.

NÚmEROs: 
A ORIGEm DO fORmATO
l Os números arábicos de 1 a 9 foram 

concebidos pelos indianos. Os árabes 
acrescentaram o zero, formando o chama-
do sistema decimal. Na segunda metade da 
Idade Média, ele se sobrepôs ao Romano, 
pela facilidade de fazer contas. Imagina 
diminuir CCCIVIX de MCXXXXVII.
l Os formatos do 0 ao 9 foram ideali-

zados há mais de 2 mil anos, por um mate-
mático marroquino. Ele moldou as figuras 
de tal forma que cada uma contivesse 
um número equivalente de ângulos. O 1 
contém um ângulo; o 2, 2 ângulos; o 3, 3 
ângulos... e assim por diante. O zero, que 
não significando nada, não possui ângulo.

cOmEDOREs DE bIG mAc
O sanduíche mais famoso do mundo, o Big 

Mac, foi criado há mais de 40 anos. Nos Estados 
Unidos, são vendidas 550 milhões de unidades 
desse lanche por ano. A cidade de Irwindale, na 
Califórnia, já foi denominada “capital do Big Mac”. 
Estudo constatou que lá cada habitante consumia, 
em média, 337 sanduíches/ano.

mAIOR pÉ DE sOjA
Pedro Beppler, de Sapezal (MT), foi o vencedor da edição 

de 2012, do concurso nacional do maior pé de soja solteiro. 
O produtor conquistou o título participando com uma planta 
que tinha 14.769 vagens. O evento é organizado anualmente, 
em abril, no município de Laguna Carapã (MS).

VITAmINA c
Frutas com maior 
concentração

O pEsO DO LEITE
- O leite pesa mais do que 

a água. Isso ocorre porque o 
alimento produzido pela vaca 
possui uma parte composta 
por sólidos. Um litro de água, 
em condições de temperatura e 
pressão normais, pesa um qui-
lo. Já o de leite varia de 1,028 a 
1,034 quilo. Fora desse interva-
lo, significa que a sua qualidade 
pode estar comprometida. Os 
elementos sólidos representam 
entre 12 e 13% do volume leite.. 
A água corresponde a 87%. A 
raça dos animais e sua alimenta-
ção influenciam no peso do litro 
do leite, para mais ou menos.

Obs: em cada
100 gramas

Acerola – 1.500 mg
Caju – 200 mg
Manga – 84 mg
Goiaba – 67 mg
Laranja – 40 mg
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