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Projeto de lei aprovado no Senado Federal
traz avanços na legislação ambiental brasileira
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MAIS 20% DE OGMS
A área semeada com variedades

transgênicas na safra 2011/12 será

20,9% maior do que na última safra, de

acordo com a consultoria Céleres. La-

vouras com soja, milho e algodão trans-

gênicos devem somar 31,8 milhões de

hectares durante esse ciclo.

AGROTÓXICOS BANIDOS
A Anvisa anunciou que até 2013,

dois tipos de agrotóxicos serão banidos
do mercado brasileiro, por colocar em
risco a saúde humana: metamidofós
e endossulfan. São inseticidas utiliza-
dos em plantações de algodão, bata-
ta, feijão, tomate, café, cana-de-açú-
car e soja.

Na Câmara dos Deputados, em
maio, 410 dos 513 parlamentares

se posicionaram a favor da moderniza-
ção da legislação ambiental brasileira.
Agora, no Senado Federal, foram 59
votos contra apenas 7. É uma decisão
que carrega a vontade da absoluta
maioria dos representantes da socie-
dade civil.

As mudanças propostas para o Có-
digo Florestal Brasileiro não represen-
tam tudo o que os produtores rurais
esperavam. Mas trazem importantes
avanços. E, como bem definiu a presi-
dente da CNA, Kátia Abreu: acima de
tudo, significam o fim da ditadura de
uma minoria de ambientalistas e de
decisões de gabinete.

Para atender o que prevê o novo
Código Florestal aprovado pelo Sena-
do, cerca de 30 milhões de hectares em
área de produção precisarão ter mata
nativa recomposta. É uma exigência
que implicará em redução de R$ 40
bilhões no Valor Bruto da Produção.

O projeto, porém, está sendo bem
recebido pela maioria do setor rural –
pelos avanços e segurança jurídica que

E D I T O R I A L

representa para o campo.  Entre os
pontos positivos estão a soma das
Áreas de Preservação Permanente no
cômputo para a Reserva Legal, a cri-
ação de incentivos à conservação e
valorização de quem preserva, além
da transformação de multas em ser-
viços ambientais.

Também são avanços os benefícios
para a pequena propriedade (até 4
módulos fiscais): desenvolvimento de
atividades de baixo impacto nas APPs,
exploração econômica sustentável da
Reserva Legal e permissão para manu-
tenção de atividades nas chamadas áre-
as consolidadas. Em imóveis até 15
módulos, fica autorizada a aquicultura
e infraestrutura a ela associada.

Estes são apenas alguns dos aspec-
tos que harmonizam sustentabilidade
ambiental com desenvolvimento econô-
mico, contemplados no projeto que
agora será analisado pela Câmara dos
Deputados e depois seguirá para a san-
ção presidencial. A expectativa é de
uma solução breve para uma questão
que vem afligindo há muitos anos os
produtores rurais.

rápidas
CONSUMO CRESCE

A carne suína está mais presente na
mesa dos brasileiros. O consumo atin-
giu os 15,1 quilos/per capita, segundo
levantamento divulgado pela Abipecs.
O mercado doméstico foi o responsá-
vel pela absorção do aumento de 180
mil toneladas que ocorreu na produção
de suínos em 2011.

AUMENTO NO PIB
O Produto Interno Bruto acumulado

no terceiro trimestre de 2011 teve varia-
ção nula (0,0%), comparado ao segun-
do trimestre deste ano. A agropecuária
foi o único setor que apresentou cresci-
mento (+3,2%) no mesmo período ana-
lisado. Os índices dos demais setores
foram negativos.

Capa: imagem de fundo
- César Machado
www.agrostock.com.br
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A MULTINACIONAL
DE CASCAVEL

Líder na produção de ovos
férteis e pintos de um dia,
detentora de cinco
frigoríficos de aves e um
de suínos e fornecedora de
ovos embrionados para
fabricação de vacinas,
a Globoaves é a empresa
sediada em Cascavel com
maior grau de
internacionalização.
Além de destaque em
exportações, possui filiais
na Argentina e Paraguai e
desenvolve projetos em
outros países da América
Latina e na África.
Em entrevista à revista
SindiRural, Roberto Kaefer,
diretor da Globoaves, fala
sobre as ações desenvolvidas
pela empresa. Entre elas, a
unidade industrial avícola
para exportação do
Paraguai. Também faz
referência à genética
disponibilizada, que
contribuiu para que o
Brasil se tornasse o maior
exportador mundial de
carne de frango.

Como é a estrutura e em que áre-

as a Globoaves está presente?

Roberto Kaefer – A empresa é di-
vidida basicamente em três setores de
produção. No de carnes, através da
companhia Kaefer Agro Industrial, con-
ta com cinco frigoríficos de aves e um
de suínos, exportando para países dos
cinco continentes. Temos a Globoaves
São Paulo Agroavícola, que atua na pro-
dução de ovos férteis e pintos de um
dia, com 12 incubatórios. E, ainda, a
Globoaves Biotecnologia, que fornece
ovos embrionados para produção de va-
cinas contra a gripe sazonal e H1N1.
No total, o grupo possui 9 mil funcio-
nários. A Globoaves produz mais de 60
milhões de ovos férteis por mês. Gran-

de parte é incubada em unidades pró-
prias, que ficam no Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Es-
pírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Bahia, Mato Grosso e Rondô-
nia. Além disso, são vendidos no mer-
cado nacional e exportados. Na área de
biotecnologia, o volume é de 250.000
ovos/dia. De frangos, abatemos 360 mil
por dia e, de suínos, 30.000/mês.

O principal destaque é no ranking
de ovos férteis?

Roberto Kaefer – A Globoaves é lí-
der da América Latina na produção de
ovos férteis e pintinhos de um dia. E
chega a condição de maior do mundo,
se considerada apenas a produção co-

mercial, em que se desconta o volume
utilizado por empresas em projetos pró-
prios. Na exportação de ovos férteis do
Brasil, nossa participação é de quase
80%. Tem como destino países da Amé-
rica Latina, África e Oriente Médio.

A empresa está focada também

em um projeto de internacionaliza-

ção?

Roberto Kaefer – É uma ação atra-
vés de projetos sociais e econômicos.
Tem como estratégia levar o know how

da empresa na avicultura, para que
outros países tenham produção indus-
trial e para consumo interno. Os sociais
integram o Programa de Avicultura Fa-
miliar. Os econômicos ocorrem através
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da venda de projetos industriais. Funci-
onam através de decisões de governo. A
empresa implanta toda a cadeia produti-
va, da granja de matrizes e incubatório
até o frigorífico. É entregue a chave na
mão (turn key), para produção de deter-
minado número de frangos/dia.

Em que países estão os projetos

de caráter social?

Roberto Kaefer – Já estão sendo
implantados em Angola, Moçambique
e África do Sul. Nestes três países, de-
pendem unicamente de uma decisão de
governo, para viabilização definitiva.
Ainda, na África, estamos fechando
com o Chade e há entendimento com o
Congo. Na América Latina há contatos
com Cuba, Peru e Venezuela.

A empresa tem empreendimentos

também na Argentina e Paraguai?

Roberto Kaefer – São filiais da Glo-
boaves. Estamos há vários anos na Ar-
gentina, onde produzimos 7 milhões de
ovos férteis por mês, atendendo deman-
da do segmento avícola. Um segundo
projeto está em andamento na região
de Santa Rita, no Paraguai. É o primei-
ro empreendimento industrial avícola
para exportação, naquele país. Hoje, os
frigoríficos do Paraguai suprem basica-
mente o consumo interno. Inclusive,
atendemos três deles, com  pintainhos
de um dia.

O que motivou o investimento no

Paraguai?

Roberto Kaefer – Por ser o maior
exportador mundial do setor avícola, o
Brasil enfrenta muitas restrições lá fora.
Entre elas, cotas impostas pelos mer-
cados russo e europeu. Já em relação ao
Paraguai, não há limitações. A produção
daquele país está aberta ao mundo. Há
muitas nações que querem ajudar o Pa-
raguai, o que facilita a viabilização de
acordos comerciais importantes.

Poderia dar algumas referências

sobre a genética que a Globoaves

disponibiliza?
Roberto Kaefer – Trouxemos para

o Brasil uma genética em avicultura de
corte, no ano de 1994, a linhagem

Cobb, que hoje detém 75% do market

share. Hoje, ela pertence a Tyson Foo-
ds, com quem temos uma parceria. No
Brasil, somos responsáveis pelo aten-
dimento de 100%, na oferta de pinti-
nhos dessa companhia americana. No
setor do ovo, que é uma outra genéti-
ca, trouxemos a Hisex, onde buscamos
inserção de ponta no setor.

E a produção de galinha caipira?

Roberto Kaefer – Com a compa-
nhia francesa Grimaud criamos uma
empresa no Brasil. É a Global Breeders,
que detém a genética do frango caipi-
ra. A unidade fica em Catanduvas, San-
ta Catarina. A genética lá é de respon-
sabilidade da Grimaud. Nós, como só-
cios, tendo cota de 50%, desenvolve-
mos as atividades na área de vendas.

Há também parceria mundial na

área de genética?

Roberto Kaefer – Planejamos com
a Grimaud também a criação de uma
linhagem de postura comercial. Den-
tro dessa meta, no ano passado, lança-
mos a Novogen mundial. Portanto, te-
mos parceria que disponibilizam gené-
tica Cobb, na avicultura de corte, e Hi-
sex, na avicultura de postura, além da
linha própria Novogen.

Que ganhos a genética tem incor-

porado ao setor avícola?

Roberto Kaefer – Há três semanas,
estive nos Estados Unidos com o maior
geneticista no mundo. Veja indicado-
res que apresentou: um frango com 42
dias de idade, nos anos de 1980, pesa-
va 1,135 quilo. Em 2011, 2,495 quilos.
A projeção para 2020, é de que se che-
gue a 2,945 quilos. Ou seja, vamos ga-
nhar mais 500 gramas por ave nos pró-
ximos nove anos. Já quanto à conver-
são alimentar, nos anos 1980 era de
2,40 quilos de ração por quilo de car-
ne. Hoje está em 1,80 e se fala em 1,60
para 2020. Isso se deve basicamente ao
desenvolvimento genético.

É o que tem garantido viabilidade
ao setor?

Roberto Kaefer – Com conversão
alimentar mais baixa e ganho rápido

de peso, você sempre se posiciona no
mercado com carne mais barata. A pro-
teína animal mais barata é a carne de
frango. Com a avicultura, ainda, coo-
perativas e muitas empresas deixaram
de ser só cerealistas, para transformar
grande parte do milho e soja em prote-
ína animal.

Como avalia a importância da

avicultura?

Roberto Kaefer – É só observar a
agropecuária da região. Em Cascavel,
por exemplo, a maior contribuição do
PIB do agronegócio vem da avicultura.
Em um raio de 80 quilômetros, no Oes-
te do Paraná, são abatidos quase 1,8
milhão de frangos/dia. E essa ativida-
de que mais gera movimento econômi-
co no segmento. No Brasil, por mês, são
produzidos 520 milhões de frangos,
exportadas 320 mil toneladas de carne
e consumida mais de 700 mil tonela-
das. Cada brasileiro consome, em mé-
dia, 43 quilos de carne de frango por
ano. Esse é o tamanho da avicultura
brasileira.

Quais são as perspectivas para o
segmento?

Roberto Kaefer – A demanda por
carne de frango, uma das mais consu-
midas do mundo, é a que mais cresce,
por ser uma carne branca e barata. É
necessário apenas 1,650 quilo de ração
para conseguir um quilo de carne. Na
produção de proteína animal, não exis-
te nada que tenha ganho de peso tão
rápido. Esses são fatores que apontam
para a continuidade do avanço da avi-
cultura no mundo.

Na região Oeste, a expansão se
mantém?

Roberto Kaefer – Aqui no Oeste,
temos projetos em constante incremen-
to. Todas as cooperativas começaram
com um turno de abate, hoje estão
com um segundo e já ampliando esse
tempo. Iniciaram com o abate de
120.000 aves/dia, mas, na grande
maioria, já superam 280.000 cabeças/
dia. É também projeto nosso aqui em
Cascavel, onde temos um turno de
140 mil/dia, que deve dobrar o tama-
nho em 2013.

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012
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PRINCIPAIS DIRETRIZES
APROVADAS - APPs

- É permitida a continuidade das
atividades agrossilvopastoris, de ecotu-
rismo e turismo rural em Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs), desde
que existentes antes de 22 de julho de
2008.
� Os imóveis rurais que possuam

áreas consolidadas em APPs, ao longo
de rios com largura de até 10 metros,
poderão manter essas atividades, inde-
pendentemente do tamanho da propri-
edade. O projeto torna obrigatória,
porém, a recomposição das faixas mar-
ginais em 15 metros, contados da mar-
gem do curso d’água.
� Para imóveis rurais que deti-

nham, em 2008, área de até 4 módulos
fiscais e para rios com mais de 10 me-
tros de largura, será exigida a recom-
posição de faixas de matas correspon-
dentes à metade da largura do rio. Mas
a exigência de recomposição de mata
ciliar não poderá ultrapassar o limite
da reserva legal estabelecida para o
imóvel.
� Os imóveis rurais com área su-

perior a 4 módulos fiscais e que possu-
am áreas consolidadas em APPs ao lon-

BATALHA VENCIDA NO SENADO
go de cursos d’água naturais, com lar-
gura superior a 10 metros, poderão
manter essas atividades, desde que re-
componham as faixas marginais, obser-
vados critérios técnicos de conservação
de solo e água.
� Serão admitidas atividades con-

solidadas no entorno de nascentes e
olhos d´água, sendo obrigatória a re-
composição em um raio mínimo de 30
metros.
� Culturas e criações também se-

rão permitidas nas encostas com decli-
vidade entre 25 e 45 graus. Já nas áre-
as com declividade superior a 45
graus, nas bordas de tabuleiros ou
chapadas e no topo de morro, ficam
autorizadas apenas culturas de espé-
cies lenhosas, perenes ou de ciclo lon-
go. O gado será permitido apenas em
áreas de campo natural. Para a peque-
na propriedade, é admitida atividade
agrossilvopastoril nas bordas de ta-
buleiros.
� O texto também admite, para

a pequena propriedade ou posse ru-
ral familiar, o plantio temporário em
terra exposta na vazante dos rios,
desde que não implique novos desma-
tamentos.

8 � SINDIRURAL

Com 59 votos a favor
e apenas 7 contra,
o Senado aprovou no
dia 6 de novembro,
o projeto do novo
Código Florestal
Brasileiro. Foi um
substitutivo de autoria
dos senadores Luiz
Henrique e Jorge Viana,
para o texto do então
deputado Aldo Rebelo,
aprovado pelos
deputados em maio.
O texto volta agora
para a Câmara dos
Deputados, onde será
analisado e votado em
Plenário. Na seqüência,
seguirá para sanção
presidencial.

C Ó D I G O   F L O R E S T A L
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VOTAÇÃO Senadores
aprovam por ampla
maioria o projeto do novo
Código Florestal

Permite ainda, em área de mata ciliar e
para propriedades com até 15 módu-
los fiscais, a prática da aqüicultura e
infraestrutura a ela associada.
� Nas áreas de encosta, é permiti-

do o manejo florestal sustentável em
áreas de inclinação entre 25 graus e 45
graus, mas proibida a conversão de flo-
resta nativa. Os senadores vedaram per-
missão, contida no texto da Câmara,
para culturas de espécies lenhosas, pe-
renes ou de ciclo longo e atividades sil-
viculturais.

RESERVA LEGAL
� Pequenas propriedades (até 4

módulos fiscais) não precisarão recom-
por a Reserva Legal desmatada antes
de 22 de julho de 2008.
� Para regularizar as áreas des-

matadas, proprietários podem recom-
por a área com o plantio intercalado
de espécies nativas e exóticas; isolar a
área para que ocorra a regeneração na-
tural; ou compensar a reserva legal em
outra propriedade.
� A compensação pode ser feita

em outro estado, mas é preciso que as
áreas estejam no mesmo bioma da re-
serva desmatada. Para a compensação
em outro estado, também é necessário
que a área escolhida seja considerada
prioritária.
� Para os produtores que desmata-

ram ilegalmente após 2008, a recom-
posição é obrigatória, sem prejuízo
das sanções administrativas e penais
cabíveis.
� Todos os produtores que tenham

áreas abertas até 22 de julho de 2008
terão a oportunidade de recompor flo-
restas e vegetação nativa em suas pro-
priedades a partir das diretrizes esta-
belecidas nos Programas de Regulari-
zação Ambiental (PRA).
� Até 180 dias depois da publica-

ção do novo código, o poder público
deverá instituir programa para incen-
tivar a preservação e a recuperação am-
biental. Foram incluídos mecanismos
para remuneração por serviços ambi-
entais e concessão de créditos agríco-
las com juros menores e prazos de pa-
gamento maiores, bem como melhores
condições para contratação de seguro
agrícola, alem da dedução da APP e da
reserva legal da base de cálculo do Im-
posto Territorial Rural.
� Também foi incluída a possibili-

dade de o governo federal implantar
programas de conversão de multas para
todas as propriedades. Para financiar a
recomposição ou premiar a preserva-
ção, foram sugeridas como fontes de
recursos porcentagem da arrecadação
de cobrança pelo uso da água ou da
arrecadação com o fornecimento de
energia elétrica.

www.sindicatorural.com

Fotos: Lia de Paula/Agência Senado

EXPECTATIVA DE SANÇÃO
AINDA NESTE ANO

Para a presidente da CNA
(Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil), Kátia Abreu,
o novo Código Florestal poderá
ser sancionado, ainda em 2011,
pela presidente Dilma Rousseff.
Na sua avaliação, mesmo que o
texto não agrade integralmente a
todos, foi o “texto possível e den-
tro dos entendimentos”.

Para ela, a população vai achar
muito melhor para o meio ambi-
ente o resgate daquela área que
foi prejudicada. Disse, também,
que os produtores, mesmo apoi-
ando o novo Código, terão de re-
compor pelo menos 30 milhões de
hectares, o que ocasionará perdas
ao setor agropecuário no Valor
Bruto da Produção de cerca de
US$ 40 bilhões. Ela estima redu-
ção da área de produção de ali-
mentos de 27,7% para 25% do ter-
ritório nacional.

O senador Jorge Viana afirmou
que o novo Código Florestal ga-
rantirá segurança jurídica aos pro-
dutores rurais.  Segundo ele, não
haverá licença aos que desmata-
ram ilegalmente.

Para a ministra do Meio Ambi-
ente, Izabella Teixeira, o novo có-
digo aprovado pelo Senado repre-
senta um avanço. Ela admitiu que
o governo precisará encontrar
uma nova forma de trabalhar para
coibir o desmatamento e promo-
ver o reflorestamento.

KATIA ABREU O que se aprovou
no Senado foi o “texto possível”

SINDIRURAL � 9
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BERÇO DA TILÁPIA COMERCIAL
Oeste do Paraná

A produção de tilápia adquiriu uma nova
       dimensão no Brasil, a partir de iniciativa
pioneira registrada no Oeste do Paraná.
Foi na década de 1990, com o surgimento de
empreendimentos que deram caráter comercial à
atividade. A região ganhou inclusive o primeiro
frigorífico especializado do País, instalado em 1993
no município de Assis Chateaubriand.
A tilapicultura acabou se espalhando por todo o
território nacional. Hoje é desenvolvida em 24
estados. Chamada de “frango d´água”, pelas suas
possibilidades de produção, é a espécie de peixe de
água doce mais cultivada no País. Responde pela
maior cota dentro da aquicultura, que gera um
volume de 460 mil toneladas de carne por ano.

PARANÁ, O SEGUNDO
MAIOR PRODUTOR

Por vários anos, o Paraná manteve
a liderança no setor. Perdeu essa con-
dição para São Paulo, que foi suplanta-
do em seguida pelo Ceará, onde o cli-
ma favorece a atividade. Hoje, o nosso
Estado voltou a ocupar a segunda co-
locação e com um ritmo de incremento
que pode levá-lo novamente ao topo do
ranking.

Em 2009, foram produzidas 27.044
toneladas de tilápia no Paraná. Os da-
dos são de levantamento do Deral, con-
densados pela Emater-PR. Em todo o
Estado, essa atividade reúne um uni-
verso formado por 22 mil piscicultores,
que contam 7.500 hectares de lâmina
d’água.

O principal pólo paranaense de ti-
lapicultura comercial fica no Oeste.
Concentra-se principalmente nos mu-
nicípios de Toledo, Maripá, Cascavel,
Marechal Rondon, Assis Chateaubriand

e Nova Aurora. A região detém tam-
bém o maior número de plantas indus-
triais. No Oeste, em 2009, a produção
de tilápia alcançou 16.088 toneladas.
O maior volume foi obtido na região
de Toledo (12.732 toneladas), onde
existem 1.700 piscicultores, com 1.500
hectares de lâmina d’água. Na de Cas-
cavel, foram 3.356 toneladas, em 2.000
propriedades, com um total de 650 hec-
tares de açudes.
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PRODUTIVIDADE DE ATÉ
40 MIL QUILOS POR HECTARE

A piscicultura na região Oeste se destaca pe-
los índices de produtividade. Em Maripá, por
exemplo, a média por ciclo se situa em 40 mil
quilos por hectare. César Antônio Ziliotto, exten-
sionista da Emater-PR, atribui esse resultado ao
elevado grau de profissionalização atingido pe-
los criadores e a tecnologia empregada.

Naquele município, existem 47 produtores. Na
safra 2010/2011, em 68 hectares de viveiros, esse
grupo alcançou um volume de 2.265 toneladas.
“Todos dispõem de aeradores, para aumentar a
concentração de oxigênio na água, e utilizam co-
medouros automáticos ou tratores para forneci-
mento da ração”, informa Ziliotto.

Ao falar de resultados, o extensionista da Ema-
ter-PR diz que, em Maripá, na soja se consegue
uma margem líquida em torno de R$ 1,1 mil por
hectare. “Na criação de tilápias, o ganho salta para
R$ 24 mil”, calcula, acrescentando que 75% da
produção vão para frigoríficos da região, 22%
para São Paulo e 3% para pesque-pague.

Backes, o maior
piscicultor do PR

Darci José Backes engorda 1,5 milhão de ti-
lápias por ano. Além disso, cria quase 10 milhões
de alevinos, para terminação em viveiros própri-
os e fornecimento a terceiros. É um volume que
o coloca na condição de maior produtor deste
peixes no estado do Paraná.

O piscicultor desenvolve a atividade em sete
propriedades, nos municípios de Toledo, Casca-
vel e Quatro Pontes. São 30 hectares de lâmina
d’água, no total. A maior produção de tilápias
ocorre no distrito de Espigão Azul, em Cascavel,
onde engorda 700 mil por ano, em 9,7 hectares
de açudes.

O produtor, que cria ainda 300 mil bagres/
ano, é também proprietário do frigorífico Pesca-
dos Sereia, no distrito de São Luiz do Oeste, em
Toledo. No local, processa 7 mil quilos de peixe
por dia, abastecendo supermercados, restauran-
tes e pizzarias principalmente de Curitiba, Lon-
drina e Maringá.

ZILIOTTO, DA EMATER Profissionalização dos
criadores e tecnologia alavancam a produção
de tilápias no Oeste paranaense

BACKES 1,5 milhão
de peixes e 10 milhões
de alevinos por ano,
além de frigorífico próprio
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Cascavel
BR 277 – KM 587
(45) 3218-2828

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

Marechal C. Rondon
Av. Maripá, s/n
(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

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

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

Toledo
Av. Min. Cirne Lima, 2076
(45) 3252-5500

SERVIÇOS E SUPORTE
O suporte técnico dos produtos John Deere

Brasil é realizado pela MA Máquinas na região
de atuação com o apoio dos Departamentos de
Suporte ao Produto das Fábricas da John Deere.

O concessionário MA Máquinas está prepa-
rado com os recursos mais avançados para asse-
gurar que os clientes tenham uma ótima “Experi-
ência John Deere” através do suporte técnico, for-
necendo serviços rápidos e eficazes para uma
maior disponibilidade dos equipamentos.

Requisitos que a MA Máquinas possui para
assegurar uma ótima “Experiência John Deere”
através do suporte técnico:
� Alinhamento com os valores da John Dee-

re: Qualidade, Inovação, Integridade e Compro-
metimento;
� Técnicos com perfil adequado, treinados

na fábrica e altamente motivados;
� Ferramentas de suporte que permitem aos

técnicos detectar rapidamente as falhas e realizar
reparos eficazes;
� Veículos e instalações adequados para aten-

der as necessidades dos clientes;
� Um programa de Excelência em Pós-ven-

da, que estabelece padrões a serem seguidos para
um ótimo atendimento.

PEÇAS ORIGINAIS JOHN DEERE
Se na hora de comprar os seus equipamentos

você exige qualidade total, por que não fazer o
mesmo na hora de comprar as peças? O uso de
peças não-originais pode comprometer a durabi-
lidade dos produtos, além de não garantir a mes-
ma produtividade.

As peças originais John Deere passam pelo
mesmo processo de fabricação das peças dos seus
equipamentos, garantindo-lhes maior rendimen-
to e uma vida útil mais longa. Além disso, você
ainda pode contar com o suporte técnico da MA
Máquinas, que garante agilidade, rapidez e se-
gurança no atendimento e na entrega das peças.
Por isso, não arrisque. Use somente peças origi-
nais John Deere e aumente a expectativa de vida
dos seus equipamentos e a sua lucratividade. www.mamaquinas.com.br

Venha para a MA Máquinas e confira !
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Investimento
interessante

O produtor rural Hilário Seidel de-
senvolvia, tradicionalmente, agricultu-
ra e criação de bovinos de corte e ovi-
nos. Mas desde 2009, passou a se dedi-
car a uma nova atividade: a piscicultu-
ra, que instalou em uma de suas pro-
priedades, a Fazenda Santo Antônio, no
distrito de Santa Rosa, em Corbélia.

No início de fevereiro, ele deverá
entregar o seu quarto lote de tilápias à
Copacol.  E será o maior de todos. Nos
três primeiros, a produção foi de 38 mil
peixes. Neste, serão 60.000, com um
volume total de aproximadamente 40,8
mil quilos.

Copacol abate 30 mil tilápias/dia

FRIGORÍFICO DA COPACOL
em Nova Aurora: pioneirismo
no sistema integrado de
produção de tilápias
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A principal organização da cadeia
produtiva de tilápias no Brasil, atra-
vés de sistema integrado, fica no Oes-
te do Paraná. Trata-se de empreendi-
mento da Copacol, cooperativa com
sede em Cafelândia, que ingressou na
piscicultura em 2008, com a instala-
ção de um frigorífico no município de
Nova Aurora.

A unidade abate hoje 30 mil tilá-
pias por dia. A produção é fornecida
por 140 criadores (terminadores) de
diversos municípios da região, que
contam com aproximadamente 200
hectares de viveiros (2 milhões de
metros quadrados de lâmina d’água).

O projeto foi concebido no mes-
mo padrão do praticado na avicultu-
ra. A Copacol fornece os peixes juve-
nis para terminação, ração, orienta-
ção técnica, equipe que realiza a des-
pesca nas propriedades e transporte.
O produtor participa com a constru-
ção dos açudes e é responsável pela
mão-de-obra (alimentação e monito-
ramento da água e do desenvolvimen-
to da criação).

“O ingresso da cooperativa na pis-
cicultura viabilizou uma nova opção
para diversificação de atividades no
campo”, enfatiza o presidente da Co-
pacol, Valter Pitol. Segundo ele, a ini-
ciativa cumpre o objetivo de ampliar
a renda e melhorar a qualidade de
vida das famílias associadas, além de
elevar a oferta, aos consumidores, da
mais saudável das proteínas de ori-
gem animal.

A estruturação da cadeia no setor

é outro aspecto apontado pelo diri-
gente cooperativista. “Havia produ-
tores que desenvolviam a piscicultu-
ra de uma forma estruturada, mas en-
frentavam seguidas dificuldades”,
lembra, acrescentando que, com o
sistema de integração, estão tendo
um suporte importante e garantia de
comercialização.

AMPLIAÇÃO
A decisão da Copacol, de investi-

mento na piscicultura, revelou-se
como extremamente positiva. Tanto
que já está em andamento um pre-
tensioso plano de expansão. “A meta
é duplicar o volume de abate até
2015, passando de 30.000 para
60.000 tilápias/dia”, informa Pitol.

Neste momento, a Copacol desti-
na a sua produção para o mercado
interno. O carro-chefe é o filé. O mix
de produtos, elaborados pela equipe
de pesquisa e desenvolvimento, inclui
ainda costelinha, iscas, linguiça e sal-
sicha. Espinhas e as cabeças, por en-
quanto, são aproveitadas no preparo
da ração.

Recentemente, a cooperativa tam-
bém ampliou o seu portfólio de pro-
dutos, com a introdução da Linha
Mar. “Utilizamos a mesma estrutura
de vendas e distribuição”, frisa Pitol.
“São 10 produtos de água salgada,
provenientes de Santa Catarina, co-
mercializados com a marca Copacol”,
explica. Entre eles, camarão, posta de
cação, filé de salmão, filé de abade-
jo, filé de merluza e pescada.



GRAU DE EFICIÊNCIA
DEFINE A REMUNERAÇÃO

No projeto da Copacol, os inte-
grados são remunerados com um
valor por quilo, definido a partir de
índices de eficiência na produção de
cada lote de tilápia. “São conside-
rados na apuração do valor por qui-
lo, a conversão alimentar, a morta-
lidade e o rendimento de filé do
lote”, detalha Maurício Luiz Ko-
sinski, supervisor de Piscicultura.

Segundo ele, a remuneração
média tem se situado em torno de
R$ 0,75 por quilo. “É importante
lembrar que este valor equivale à
remuneração do produtor, já que o
criador não paga pelos alevinos, ra-
ção, assistência técnica, retirada e
transporte da produção, que são cus-
teados pela cooperativa”, explica.

Maurício informa que o tempo
de evolução de cada lote de peixes
varia de 160 dias, no verão, a 230
dias, no período de inverno. “O aba-
te acontece quando as tilápias atin-
gem 650 gramas”, diz, acrescentan-
do que são produzidos três lotes a
cada dois anos.

Para participar do programa da
Copacol, que deverá dobrar o nú-
mero de integrados nos próximos
quatro anos, a principal necessida-
de é a disponibilidade de água, pois
é indispensável que a água dispo-
nível permita uma renovação diá-
ria em torno de 5%. Outro fator de
estrema importância é a área de cul-
tivo que não deve ser inferior a
5.000 m2 de lamina d’água para pro-
priedades próximas ao abatedouro.
Esta área mínima aumenta de acor-
do com a distancia entre as propri-
edades e o abatedouro de peixes.
“As distâncias mínimas de implan-
tação dos viveiros devem-se aos al-
tos custos logísticos para assistên-
cia técnica, transporte de alevinos,
ração, despesca e transporte da pro-
dução”, informa o supervisor.

MONITORAMENTO
Na condução das atividades na

propriedade, o produtor conta com o
apoio do neto. Na piscicultura, Alessan-
dro, acadêmico de Medicina Veteriná-
ria, monitora a qualidade da água,
acompanha o desenvolvimento da cri-
ação e controla os resultados de cada
lote. A alimentação fica a cargo de
Elicio Felizberto dos Santos, funcio-
nário da fazenda.

“A cada 15 dias, amostras de peixes
são pesadas, para verificação do gan-
ho de peso e cálculo da conversão ali-
mentar em cada estágio”, explica Ales-
sandro. De acordo com ele, o manejo na
atividade não é complicado. “É necessá-
rio atenção com a qualidade da água,
especialmente em relação ao PH, trans-
parência e temperatura”, esclarece.

O incremento é resultado da ado-
ção de aeradores em todo o conjunto
de açudes, que formam uma lâmina
d’água com 16.700 metros quadrados.
O equipamento, que tem um custo de
instalação por equipamento em torno
de R$ 3 mil, melhora a oxigenação da
água e permite aumentar a população
de peixes.

“É mais uma fonte de renda”, diz
Seidel, que considera interessante o
investimento na piscicultura. “Se a
questão for analisada com base na área
utilizada, o ganho é muito bom”, ava-
lia, lembrando que exige um espaço pe-
queno e que estava ocioso. “O resulta-
do é ainda mais significativo, se for le-
vado em conta o custo de implantação
da atividade, que é baixíssimo”, com-
pleta o produtor.

HILÀRIO SEIDEL (centro) com o
funcionário Elício Felizberto e o
neto Alessandro
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CASCAVEL ELABORA
PROGRAMA DE INCENTIVO

A Secretaria de Agricultura de Cas-
cavel está elaborando, em parceria com
a Emater-PR e a Itaipu Binacional, um
projeto que tem como objetivo incenti-
var a produção de peixes. A ideia já foi
apresentada a um grupo de 50 produ-
tores rurais, em reunião realizada na
sede da Secretaria (foto). A intenção é
aproveitar os mananciais de água, que
são abundantes no município.

Para o secretário de Agricultura,
João Cunha Júnior, a piscicultura pode
dar uma importante contribuição, para
agregar valor à produção no campo.
Como opções para comercialização, ele
cita o fornecimento de peixes para o
mercado local, à  merenda escolar e ao
Programa Compra Direta.

P I S C I C U L T U R A

3 milhões de
toneladas/ano

A produção mundial de tilápia é
estimada em 3 milhões de toneladas
por ano. A China lidera o ranking,
com participação de cerca de 50%
nesse volume. O volume financeiro
envolvido na atividade chega próxi-
mo à casa dos 4 bilhões de dólares.

O mercado de peixes e frutos do
mar – incluindo pescados e criados
em cativeiro – movimentou 100 bi-
lhões de dólares, no ano passado. A
produção total foi de 160 milhões de
toneladas. O Brasil teve uma cota de
apenas 1,2 milhão de toneladas. O
consumo interno, de 1,6 milhão de
toneladas, teve de ser suprido com
importações.

O consumo per capita nacional de
peixe no Brasil está em torno de 8
quilos por habitante/ano. É abaixo
do recomendado pela Organização
das Nações Unidas para a Agricultu-
ra e a Alimentação, que é de 12 qui-
los por ano. Conforme estimativas,
a demanda mundial por carne de
peixe deverá crescer em 100 milhões
de toneladas até 2030.
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Extensionistas da Emater-PR estão
instalando, nesta safra, 50 unida-

des demonstrativas, de referência, com
a aplicação da tecnologia do manejo in-
tegrado de pragas na cultura da soja. A
expectativa é de que com essa prática
haja uma redução de até 50% no nú-
mero de aplicações, sem comprometer
os resultados de produtividade.

Pesquisa realizada na última safra,
com 260 agricultores, mostrou que du-
rante o ciclo de desenvolvimento da
oleaginosa são realizadas em média
4,21 aplicações de inseticidas. “Vamos
mostrar com o acompanhamento de
campo que é possível produzir a mes-
ma coisa, gastando menos e sem colo-
car em risco a saúde do meio ambiente
e das pessoas”, diz Nelson Harger, co-

S O J I C U L T U R A

Manejo integrado de pragas
Projeto Grãos divulga
tecnologia para reduzir
o uso de agrotóxicos

ordenador do Projeto Grãos.
O programa de manejo integrado de

pragas está baseado em dois fundamen-
tos técnicos. Um deles é o monitora-
mento das lavouras. É através desta
prática que o sojicultor pode identifi-
car a ocorrência ou não de pragas, cal-
cular a população desses insetos, veri-
ficar a presença de inimigos naturais
das pragas e avaliar os níveis de danos
na plantação em termos de desfolha.

“A vistoria é feita com metodologia
desenvolvida pela Embrapa. O instru-
mento básico é o pano de batidas. As
informações levantadas nessa visitação
à lavoura são usadas, depois, pelo pro-
fissional que presta assistência técnica
ao sojicultor, para decidir qual o cami-
nho a ser tomado”, explica Harger.

O segundo fundamento técnico do
MIP é a busca da manutenção do equi-
líbrio ambiental. “Caso o dano causa-
do por determinada praga justifique o
seu controle, o sojicultor deve optar por

aquele método que provoque o menor
impacto sobre as diversas populações
de insetos presentes na plantação. Po-
derá ele, por exemplo, recorrer a uma
alternativa biológica ou usar até um
produto químico, mas que tenha ação
seletiva, que atua sobre a praga pre-
servando os demais insetos benéficos
presentes na área”, completa o coorde-
nador do projeto Grãos da Emater-PR.

A tecnologia de Manejo Integrado
de Pragas da Soja foi desenvolvida pela
Embrapa ainda no final da década de
70 e experimentou avanços no campo,
ao longo dos anos.

Para realizar o manejo integrado de
pragas na cultura da soja, a Emater-PR
buscou apoio da Embrapa. Foram rea-
lizados dois cursos de atualização para
100 extensionistas integrantes do Pro-
jeto Grãos, da Emater-PR, e que vão
atuar na instalação das unidades de-
monstrativas e de referência e orientar
os sojicultores com a tecnologia do MIP.
No Estado, outros 400 profissionais, de
cooperativas e empresa privadas serão
treinados e devem se somar ao esforço
da Emater-PR.

EXPLANAÇÃO Nelson Harger orienta produtores durante dia de campo sobre manejo integrado de pragas
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Av. Brasil, 3025, Cascavel - PR   F. (45) 2101-3333

www.metropolitanatratores.com.br

PRINCIPAIS PRAGAS QUE
AFETAM LAVOURAS DE SOJA

A lagarta e o percevejo são as
principais pragas que atacam as plan-
tações de soja. A primeira represen-
ta preocupação no início do ciclo da
cultura; o segundo, na fase mais adi-
antada, durante a formação dos
grãos. O que vem acontecendo hoje
com o percevejo reforça a importân-
cia da ação que a Emater-PR preten-
de intensificar a partir deste ano.

O percevejo durante o período de
entressafra sobrevive na vegetação
que fica no entorno das áreas usadas
para o plantio da soja ou mesmo so-
bre esta aproveitando algumas plan-
tas invasoras como hospedeiro. São
populações pequenas.

No entanto, o produtor muitas ve-
zes no afã de aproveitar o trabalho
de aplicação do herbicida usado para
fazer a dessecação do mato antes do
plantio, mistura no tanque do pulve-
rizador um pouco de inseticida para

eliminar de vez esses insetos. Práti-
ca errada, dizem os técnicos.

Primeiro, porque poderá não ter
o controle que espera. Segundo, e
mais importante: vai matar também os
insetos que poderiam, lá na frente, na
fase mais avançada de desenvolvimen-
to da cultura, ajudar a controlar o pró-
prio percevejo e lagartas. Ele provoca
o desequilíbrio sobre o ambiente da
plantação, facilitando até o ataque
mais precoce das lagartas desfolhado-
ras e mesmo dos percevejos.

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

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012 SINDIRURAL � 19www.sindicatorural.com

   �



www.sindicatorural.com20 � SINDIRURAL DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012

JORNADA DA SOJA MATO-GROSSENSE
ATÉ XANGAI, NA CHINA COMUNISTA

Rodovia ............... 1 dia R$ 100,00/t

Ferrovia ............. 2 dias R$ 135,08/t

Via marítima ... 41 dias R$ 85,00/t

Total ........ 44 dias, 8h .. R$ 320,08/t

Fonte: Aprosoja

CAMINHO DO COLONO
O Projeto de Lei 7123/2010, que

propõe a construção da estrada
“Caminho do Colono” no Parque
Nacional do Iguaçu, está sendo ana-
lisada por uma comissão especial.
Ela tem como presidente o deputa-
do federal Eduardo Sciarra (PSD-
PR) e relator o deputado federal
Nelson Padovani (PSC-PR).

A ESTRADA-PARQUE
O deputado federal Assis Couto

(PT-PR) é o autor do projeto que cria
a estrada-parque. A proposta prevê
atendimento de exigências como
guaritas para controle de fluxo de ve-
ículos, pavimentação com blocos de
basalto, mirantes naturais, pontos
de parada e facilitadores de passa-
gem de animais.

AGRICULTURA
FAMILIAR TEM
REFINANCIAMENTO

O Conselho Monetário
Nacional aprovou a criação
de uma linha de crédito espe-
cial para renegociação de dí-
vidas dos agricultores familia-
res. A proposta do governo
era conceder limite máximo de
R$ 25 mil, sem prazo de ca-
rência. Mas a equipe econô-
mica acabou concordando
em ampliar o  teto para R$ 30
mil, com juros de 2% ao ano e
prazo de carência de 12 me-
ses. Foi a partir de apelo do
deputado Nelson Padovani,
relator da Subcomissão do
Endividamento Rural.

MILHO
Exportações
brasileiras/ ton

Fonte: Secex

Janeiro a outubro

MERCADO DO LEITE
� Os ativos dos 27 maiores laticínios existentes no Brasil, em 1996, hoje
estão consolidados em apenas 15 empresas.
� Dos 24 laticínios mundiais que faturaram mais do que US$ 3 bilhões
em 2010, 11 estão na Europa. Nenhum é brasileiro.
� A suíça Nestlé é a empresa do setor de lácteos que mais fatura no mundo.

2008 ....... 4.241.432

2009 ....... 5.443.783

2010 ....... 7.049.229

2011 ....... 7.743.201

BRASIL X ARGENTINA
NO RANKING DA SOJA

O Brasil produz mais soja
que a Argentina...

Exportações brasileiras de soja
em grão, farelo e óleos somaram
US$ 18 bilhões em 2010.

Na safra 2010/11, a produção bra-
sileira de soja chegou a 75 mi-
lhões de toneladas

O Brasil destina  ao seu mercado
interno cerca de 35% da soja que
produz.

O Brasil esmaga apenas 48% da
soja, transformando o grão em
farelo e óleo.

Há 15 anos, o Brasil era o maior
fornecedor mundial de derivados
de soja.

Entre 1996 e 2010, a fatia dos bra-
sileiros no mercado de farelo e
óleo de soja caiu, respectivamen-
te, de 47% e 44% para 28% e 20%.

...mas os argentinos ganham
mais dinheiro com a exporta-
ção do grão e seus derivados.

As exportações da Argentina,
totalizaram US$ 27 bilhões.

A Argentina produziu no mes-
mo período  49 milhões de to-
neladas.

Os argentinos destinam ao seu
mercado interno apenas 10%
da soja que produzem.

Na Argentina, a taxa de esma-
gamento é de 78%

Esse posto agora é ocupado
pelos argentinos.

Fonte: Consultoria Abeceb



Com a revisão total do decreto que
 regula o serviço de inspeção ani-

mal, o setor industrial de carnes conta-
rá, em breve, com uma série de benefí-
cios, principalmente em razão da des-
burocratização dos processos.  Além
disso, os produtos comercializados fora
do país passarão a dispor de um maior
suporte dos órgãos reguladores.

Essa é a expectativa do diretor do
Departamento de Inspeção de Produ-
tos de Origem Animal do Ministério da
Agricultura, Luiz Carlos de Oliveira. Ela
foi manifestada durante palestra, no dia
18 de novembro, realizada na Unidade
Industrial de Aves da Copagril, em
Marechal Cândido Rondon.

O evento contou com a presença de
representantes de cooperativas e em-
presas. Entre elas, Copagril, Lar, Coo-
pavel, Copacol, Sadia e Brasil Foods.
Participaram também o superintenden-
te do Ministério da Agricultura no Pa-
raná, Daniel Gonçalves Filho; os depu-
tados Moacir Micheletto (líder da co-
missão de Agricultura na Câmara) e
Ademir Bier; prefeito Moacir Froehlich
e técnicos de inspeção e departamento
administrativo das indústrias.

CONVERSA ABERTA
O evento foi uma espécie de con-

versa aberta entre os convidados, em
busca de esclarecimentos sobre as mu-
danças que estão ocorrendo, especial-
mente a partir da revisão do decreto. De
acordo com diretor do ministério, a con-
clusão desse trabalho de modernização
da regulamentação brasileira, referente
ao Serviço de Inspeção Federal, será um
grande marco para o segmento.

O decreto que regula a inspeção
industrial é de 1952, tendo passado por
modificações parciais em 1962, 1971 e
1979. “Agora promovemos uma revisão
total, trazendo para a atualidade pro-
cessos tecnológicos e de registro, que

irão racionalizar e simplificar enorme-
mente os processos, tanto que regula a
atividade de inspeção como de regis-
tro de produtos dos estabelecimentos”,
comentou o diretor.

Segundo Oliveira, dentre as modi-
ficações, uma das mais importantes está
na retirada do regulamento de todos
os padrões de identidade e quantidade
de produtos, que dificultam os regis-
tros de novas tecnologias. “Toda vez
que surgia uma nova tecnologia, preci-
sava ficar ligado ao que o decreto per-
mitia.  Hoje não vamos mais vincular
isso. As novas tecnologias e novos
produtos serão registrados fora do
marco do decreto, o que torna o se-
tor dinâmico”, comenta, argumentan-
do que para isso serão utilizadas nor-
mativas e portarias.

“Vamos tornar muito mais ágeis os
processos para as empresas, simplifi-
cando os processos de registro, o que

vai aumentar em muito a competitivi-
dade das empresas brasileiras”, comen-
tou Oliveira. Acrescentando que, ao lon-
go do ano, aconteceu a redução da rigo-
rosidade no processo de fiscalização das
indústrias. “Identificamos que era mais
relevante orientar do que punir, o que
vai permitir ampliar o poder de produ-
ção das unidades industriais”, frisou.

No que diz respeito ao mercado
mundial de carnes, o diretor ressaltou
que o Brasil já é o maior exportador
mundial. “Conquistar essa posição foi
muito difícil, manter é muito mais. Te-
mos que estar atentos às tendências das
regras internacionais e as demandas
dos mercados importadores, alem da
tendência do mercado interno, que é o
maior e que da sustentação à cadeia
produtiva”, concluiu.

No encerramento o presidente da
Copagril, Ricardo Chapla, disse estar
satisfeito com as menções. “Acredito
que o encontro foi muito proveitoso,
pela presença de profissionais e repre-
sentantes públicos especializados no
assunto e que estão atuando para que
o melhor seja feito quanto a questões
de sanidade e redução da burocracia,
principalmente em países do exterior”,
avaliou.

(Fonte: Comunicação Copagril)

Desburocratização favorece setor de carnes

M E N O S   E N T R A V E S

Medidas devem tornar
produto brasileiro mais
competitivo no exterior
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“Vamos tornar muito mais
ágeis os processos para as
empresas, simplificando
os processos de registro,
o que vai aumentar em
muito a competitividade
das empresas brasileiras”

NA COPAGRIL Luiz Carlos de Oliveira (quarto a partir da esquerda) com diri-
gentes de cooperativas e executivos de indústrias de carnes

   �
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AAAAA
 cooperativa Victa, que reúne pro-
 dutores de ovinos da região de

Cascavel, venceu mais uma etapa no
seu projeto de consolidação. No dia 12
de novembro, inaugurou a Unidade In-
dustrial de Carnes Especiais, que vai
processar inicialmente 150 carcaças de
animais por semana, resultando em
2.700 quilos de cortes.

O empreendimento, instalado em
um barracão com 420 metros quadra-
dos, fica junto à Fundetec. No projeto
foram aplicados R$ 556 mil. Uma
emenda parlamentar de autoria do de-
putado Federal Alfredo Kaefer garan-
tiu R$ 200 mil. O Município de Casca-
vel, como contrapartida, investiu mais
R$ 306 mil, além de R$ 50 mil disponi-
bilizados pelo grupo de associados.

“Estamos testemunhando um mo-
mento histórico para a ovinocultura da
região”, comemorou Helmuth Guilher-
me Bleil Júnior, presidente da Victa,
cooperativa fundada em 2007, que ini-
ciou abates no ano seguinte. Segundo

O V I N O C U L T U R A

Só cortes
especiais
C´Victa inaugura
unidade industrial de
carnes diferenciadas
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ele, a unidade de cortes especiais
vaicontribuir para agregar valor à
produção.

A Unidade Industrial de Car-
nes Especiais deve iniciar ativida-
des durante o mês de dezembro,
assim que a equipe de trabalhado-
res concluir treinamento. No local,
serão processadas carcaças dos
animais que são abatidos, através
de parceria, no frigorífico da Ca-
banha Santa Cecília.

Bleil Júnior lembra que o pro-
jeto da unidade prevê, na próxi-
ma fase, a produção de defuma-
dos. Segundo ele, serão desenvol-
vidos produtos como hambúrguer,
linguiça, empanado, quibe e espe-
tinho, a partir de carne de ovinos.
“Para isso, dependemos apenas da
instalação de estufa e túnel de con-
gelamento”, informa.

ORGANIZAÇÃO
Durante a solenidade, o secretário

João Cunha Júnior (Agricultura) entre-
gou à Victa o certificado do Serviço de
Inspeção Municipal. De acordo com ele,
produtores e consumidores vão ganhar
com a oferta de carnes diferenciadas e
de alta qualidade.

O presidente da Fundetec, Paulo
Porsch, disse que a cooperativa passa a
contar com uma estrutura de ponta.
“São equipamentos de última geração,
totalmente adequadas para produção
de carnes nobres”, enfatizou. Respon-
sável pela viabilização de parte dos re-
cursos, o deputado Alfredo Kaefer fri-
sou que a iniciativa é uma demonstra-
ção de apoio a ações que contribuem
para o desenvolvimento econômico. O
empreendimento também foi destaca-
do pelo deputado André Bueno e pelo
vice-prefeito Jadir de Mattos.    �

BLEIL JR. “Momento histórico para a ovinocultura regional”
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Em vários pontos isolados da região
 Oeste do Paraná, no dia 12 de no-

vembro, foi registrada a ocorrência de
granizo. O fenômeno climático atingiu
lavouras da safra de verão e acabou
provocando consideráveis prejuízos
para muitos produtores rurais.

Pelo menos 5 mil hectares de soja,
milho e feijão foram perdidos em três
municípios. Em Vera Cruz do Oeste, ti-
veram de ser replantados 3.700 hecta-
res; em Céu Azul, 300 hectares; e em
Cascavel, cerca de 1.000 hectares. As
informações são da Coopavel e do De-
ral (departamento da Secretaria de Es-
tado da Agricultura).

NO INTERIOR DE CASCAVEL
Um dos pontos atingidos em Cas-

cavel foi uma faixa de aproximadamen-
te 1.000 metros de largura, em Espi-
gão Azul e Colônia Melissa, na divisa
com Corbélia. Nestas localidades, 9
produtores reportaram prejuízos signi-
ficativos provocados pelo granizo.

Na propriedade da família Paetzold,
a precipitação causou danos às cultu-
ras da soja, milho e feijão. “Houve per-
da total em 169 hectares de soja”, la-
menta Mauro Paetzold. A lavoura, se-
meada com 1.100 quilos de fertilizan-
te, estava com 30 dias. No novo plan-
tio, foram aplicados mais 700 quilos de
adubo. O prejuízo, considerando insu-
mos e despesas operacionais, ficou pró-
ximo de 100 mil reais.

Segundo Mauro, houve também
danos em 110 hectares de milho. O gra-
nizo desfolhou as plantas, mas a avali-
ação foi de que a lavoura poderia se
recuperar. “Mesmo assim, parte da pro-
dutividade acabou sendo comprometi-
da”, observa. A família Paetzold teve
perda total ainda em 6 alqueires de fei-
jão. Todas as lavouras foram cultivadas
com recursos próprios.

S A F R A   D E   V E R Ã O

Devastação
na lavoura
Granizo obriga ao
replantio de 5 mil
hectares na região

PAETZOLD Perda total levou produtor a replantar a lavoura de soja   �
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Público superior a 200 mil pessoas e
volume de negócios próximo de R$

10 milhões são alguns números que
confirmam o sucesso da 32ª Expovel
(Exposição-Feira Agropecuária, Comer-
cial e Industrial de Cascavel). “Os re-
sultados foram excelentes em todos os
setores”, comemora o presidente da So-
ciedade Rural do Oeste do Paraná,
Erwin Soliva.

O evento, entre os dias 11 e 20 de
novembro, teve como palco o Parque
de Exposições Celso Garcia Cid. A pro-
gramação contou com mostra de pro-
dutos, serviços e pecuária; leilões, jul-
gamentos e eventos técnicos; rodeios e
competições de equitação; shows artís-
ticos e encontro de orquestras de viola
caipira; diversificada gastronomia e
parque de diversões.

SRO COMEMORA RESULTADOS
Volume de negócios da
Expovel chegou a
quase RS 10 milhões

“A Expovel 2011 é um retrato das
potencialidades de Cascavel e do Oes-
te do Paraná, que tem na agropecuária
forte contribuição para a economia do
nosso Estado”, assinalou o governador
Beto Richa, em pronunciamento duran-
te a abertura da feira.

Para o presidente da SRO, o apoio

recebido da Prefeitura de Cascavel e do
governo do Estado foram decisivos para
o sucesso da Expovel. Entre iniciativas
positivas, ele citou a entrega da orga-
nização do rodeio, a um grupo com-
posto por filhos de associados da enti-
dade: Valdir Kusinski Filho, Éder Bu-
blitz  e Luiz Augusto Koyama.

3 2a   E X P O V E L

ERWIN SOLIVA “Resultados foram excelentes em todos os setores da feira”

Fotos: Vanderson Faria / Vanderlei Faria
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Principal vitrine da atividade pecu-
ária desenvolvida no Oeste do Paraná,
que se destaca pela diversidade de ra-
ças e genética de ponta. Essa é uma das
contribuições da Expovel (Exposição-
Feira Agropecuária, Comercial e Indus-
trial de Cascavel), que aconteceu, em sua
32ª edição, de 11 a 20 de novembro.

A feira reuniu quase 5 mil animais,
entre gado de corte e de leite, eqüinos
e ovinos. Estiveram em exposição
exemplares de bovinos das raças An-
gus, Brahman, Purunã, Brangus, Si-
mental, Canchin, Nelore, Tabapuã e
Pardo Suíço; cavalos Crioulo e Quarto

3 2a   E X P O V E L

Leilões batem novo recorde
Feira coloca em
evidência o potencial
da pecuária regional

de Milha; e ovinos Dorper, White Dor-
per, Texel e Ile de France.

Um dos indicativos do sucesso nes-
se segmento é o resultado de 9 leilões,
que comercializaram mais de 3,3 mil
cabeças. Praticamente tudo que entrou
na pista foi vendido. Uma novilha da
raça Brahman alcançou o expressivo
valor de R$ 40.800. Uma égua Crioula
foi arrematada por R$ 32.500,00.

A programação no setor de animais,
na Expovel, incluiu ainda concurso lei-
teiro, Encontro Regional de Produtores
de Leite e julgamentos de raças válidos
para rankings estadual e nacional. Tam-
bém foram promovidos cursos de deri-
vados de leite e palestras sobre linha
de crédito para agricultura de baixo
carbono e Sistema de Integração Lavou-
ra-Pecuária-Floresta.

Fotos: Vanderson Faria / Vanderlei Faria

   �



www.sindicatorural.com SINDIRURAL � 27DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012

TRADIÇÃO MANTIDA Exposição comercial, shows
artísticos e rodeios: a Expovel mantém a tradição
de principal evento festivo de Cascavel
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O Paraná realizou nos  dias 25 e 26
de novembro a I Conferência Es-

tadual do Trabalho Decente. O evento
reuniu em Curitiba representantes de
instituições governamentais e de em-
pregadores e trabalhadores, para dis-
cutir políticas públicas de trabalho, em-
prego e proteção social. Mais de 500
pessoas participaram dos debates so-
bre o trabalho decente, que é aquele
adequadamente remunerado, exercido
em condições de liberdade, equidade e
segurança.

O Sindicato Rural de Cascavel este-
ve presente na capital do Estado atra-
vés do diretor secretário Paulo Cezar
Vallini e da assessora jurídica Doralice
Fagundes dos Santos Marchioro. Em
conferência regional promovida em
Cascavel, eles foram eleitos entre os
cinco delegados do setor patronal ru-
ral do Oeste do Paraná. Os participan-
tes correspondem a 30% de indicados
pelo setor público, idênticos percentu-
ais do segmento sindical patronal e dos
trabalhadores, além de 10% da socie-
dade civil, principalmente ONGs.

A conferência foi promovida pela
Secretaria de Estado do Trabalho, Em-
prego e Economia Solidária, em parce-
ria com o Grupo Executivo do Traba-
lho Decente e a Superintendência Re-
gional do Ministério do Trabalho e
Emprego. Segundo o secretário do Tra-
balho, Luiz Claudio Romanelli, a con-
ferência estadual é uma síntese do que
foi debatido nas macrorregionais.

MAIS DE 200 PROPOSTAS
No evento foram apresentadas 220

propostas, a serem levadas para Con-
ferência Nacional prevista para o perí-
odo de 2 a 5 de maio de 2012, a partir
de quatro eixos temáticos: princípios e
direitos, proteção social, trabalho e em-
prego e o fortalecimento dos atores tri-
partites no diálogo social. As propos-

Trabalho
decente

P O L Í T I C A   P Ú B L I C A
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Sindicato participa de
conferência que definiu
propostas do Paraná

tas foram elaboradas durante as seis
conferências regionais realizadas no
Paraná, nas cidades de Pato Branco,
Cascavel, Maringá, Londrina, Curitiba
e Ponta Grossa.

Na abertura da conferência, os se-
cretários do Trabalho, Luiz Cláudio
Romanelli, e da Saúde, Michele Capu-
to Neto, assinaram a resolução  nº 007/
2011, que institui grupo de trabalho
para elaboração de plano de atuação
no Paraná para proteção do trabalha-
dor quanto a acidentes com máquinas
e equipamentos. O grupo técnico terá
120 dias para apresentar estudo sobre o
tema, com base nos Princípios Gerais para
Proteção de Máquinas e/ou Equipamen-
tos estabelecidos na Resolução nº 017/
2003 e NR-12 que especifica regras so-
bre segurança do trabalhador.

SECRETÁRIO ROMANELLI Conferência definiu propostas do Paraná para
uma política nacional do chamado Trabalho Decente

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012
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Compradores, vendedores, amigos e visitantes
A participação de todos foi a razão do sucesso do

Muito obrigado e o desejo
de um 2012 abençoado!

VI Leilão Brahman Chaco e Convidados
realizado no dia 19/11/2011 pelo Condomínio Brahman Chaco,

Brahman Xagu e Brahman Zuchi, na Cabanha Vasques, em Cascavel.
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Mais de 4 mil produtores e traba-
 lhadores rurais de todo o Estado

participaram no dia 28 de novembro,
em Curitiba, do encerramento do Pro-
grama Empreendedor Rural 2011, de-
senvolvido em parceria pela Faep, Se-
nar-PR, Sebrae-PR e Fetaep. De Casca-
vel, duas caravanas organizadas pelo
Sindicato Rural estiveram presentes.

“Este encontro de empreendedores,
trabalhadores, e produtores, mulheres
do campo e jovens agricultores é um
momento propício para refletir e nosso
papel na produção agropecuária e o

E M P R E E N D E D O R   R U R A L

papel que outros setores e os governos
devem desempenhar”, disse o presiden-
te do Sistema FAEP, Ágide Meneguette,
durante a solenidade de abertura.

A solenidade contou ainda com pro-
nunciamentos do secretário da Agricul-

Evento reúne 4 mil produtores
Caravanas organizadas
pelo Sindicato Rural
participaram do encontro

EMPREENDEDOR RURAL A
abertura do evento e os in-
tegrantes das caravanas or-
ganizadas pelo Sindicato
Rural Patronal de Cascavel

tura do Paraná, Norberto Ortigara; do
secretário executivo do Ministério da
Agricultura, José Carlos Vaz; do dire-
tor de operações do Sebrae-PR, Júlio
Cesar Agostini; e do presidente da Fe-
taep, Ademir Mueller. No encerramen-
to do evento, aconteceu a premiação
dos três melhores projetos do Progra-
ma Empreendedor Rural.

Em nove anos,  mais de 17 mil par-
ticiparam do Empreendedor Rural. Em
2011 foram 97 turmas, freqüentadas

por 1.192 trabalhadores e pro-
dutores rurais. A elaboração
e implantação de projetos in-
dividuais, desenvolvidos ao
longo do ano, funcionam
como elemento motivador no
processo de desenvolvimento
do produtor rural.    �
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Participação em cursos
de capacitação
cresce 75% em Cascavel

A G E N D A    2 0 1 2
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OOOOO
 Senar-PR e o Sindicato Rural de
Cascavel iniciaram em novembro,

o planejamento de cursos de capacita-
ção a serem desenvolvidos no próximo
ano. Em reunião com a presença de re-
presentantes de instituições parceiras
também foi realizada avaliação das ati-
vidades promovidas em 2011.

Participaram Francisco Pelição de
Oliveira (Senar-PR); Neuci Cicheroli
Dias (instrutora); André Paulo Lovera,
Paulo Roberto Orso e Paulo Cezar Valli-
ni (Sindicato Rural de Cascavel); Regi-
naldo Ferreira Santos (FAG/Unioeste);
João Alberto Viapiana e Roberto Car-
los Painelli (Coopavel/Unicoop); Eder
Pizzato e Josias de Barros (Syngenta);
Ana Formighieri Lima (Seagri); Péricles
Silva (Emater), Ortência da Silva Nu-
nes (Fundetec/Agrotec); Adriana Perei-
ra e Edson Pereira da Silva (PIC) e Ra-
quel Bruschi (Coodetec).

Neste ano, foram ofertados no mu-
nicípio, 120 cursos, envolvendo 1.720
alunos. Essa participação representa
um incremento de 75%, em compara-
ção com 2010, quando aconteceram 70
cursos, freqüentados por 980 pessoas.

Senar inicia
planejamento

RECORDE EM CASCAVEL

Segundo Francisco Pelição de Oli-
veira, supervisor Regional do Senar-PR,
em 2011, as ações em Cascavel bate-
ram recorde. Além das atividades de ca-
pacitação, o Senar-PR viabilizou a pre-
sença de 131 caravanas de produtores

PROPOSTAS Encontro na sede do Sindicato definiu ações para 2012

rurais de todo o Estado no Show Rural
Coopavel. O Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural, que atua há 18 anos na
promoção profissional e social no Para-
ná, oferece 230 diferentes cursos. No Es-
tado são realizados, em média, aproxi-
madamente 1.000 eventos por mês.    �
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c/ duas fotos...

....

c/ duas fotos...

AGENDA DE CURSOS – O Sindicato Rural de Cascavel e o Senar-PR ofertaram 24 cursos de capacitação, nos meses de
outubro e novembro. Entre eles, os de jardineiro e o de culinária básica, na comunidade de Rio do Salto.

EXPOVEL 2011 – Dois cursos foram promovidos pelo Senar-PR e Sindicato Rural de Cascavel, durante a 32ª
Expovel: de derivados de leite e culinária básica. O eventos tiveram parceria com as secretarias municipais de
Agricultura e de Ação Social e a Sociedade Rural do Oeste do Paraná.

CURSOS Solenidade de encerramento do programa Mulher Atual realizado em Sede Alvorada

Rua Minas Gerais, 2392 - Cascavel

Fone (45) 3225-7988

Convênio com o Sindicato Rural Patronal de Cascavel
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Pioneiro é
homenageado
FAG aponta referências
para acadêmicos do
Curso de Agronomia
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O produtor rural Archile Martini, só-

 cio e ex-diretor do Sindicato Ru-

ral Patronal de Cascavel, recebeu ho-

menagem do Curso de Agronomia da

FAG. Foi em evento para marcar a pas-

sagem do Dia do Engenheiro Agrôno-

mo, comemorado em 12 de outubro. A

programação incluiu ainda palestra

sobre Integração Lavoura-Pecuária.

Durante a solenidade, foram home-

nageados também o engenheiro agrô-

nomo Elir de Oliveira, coordenador

Técnico da Regional Oeste do Iapar; um

representante de empresa ligada ao

agronegócio (Laércio Boschini, engenhei-

ro agrônomo e professor universitário,

gerente da Unicoop/Coopavel) e o aca-

dêmico Nicanor Pilarsk Henkemeier.

REFERÊNCIA PARA ESTUDANTES
“São personagens de um setor de

importância fundamental para a eco-

nomia do País, que servem como refe-

rência para os estudantes que no futu-

ro vão atuar no

segmento do

agronegócio”,

frisa o coorde-

nador do cur-

so, professor

Reginaldo Fer-

reira Santos.

As distinções

foram entre-

gues pelo dire-

tor-geral da

FAG e Dom Bosco, professor Sérgio de

Angelis (foto); pela coordenadora-ad-

junta do curso de Agronomia da FAG,

Ana Paula Mourão; pelo diretor-secre-

tário do Sindicato Rural de Cascavel,

engenheiro agrônomo Paulo Cézar

Vallini; e pelo presidente da Associa-

ção Regional dos Engenheiros Agrôno-

mos de Cascavel, Milton Locatelli.

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012

RADICADO EM
CASCAVEL DESDE 1954
�O produtor rural homenageado é
pioneiro na atividade agropecuária
no Oeste do Paraná. Natural de
Arroio do Meio (RS), chegou a
Cascavel em 1954, com 14 anos
de idade. Adquiriu a primeira
propriedade em 1967.
Abriu a área a foice, machado e
serrote – para plantar milho, feijão
e arroz entre os tocos.

�Martini começou a mecanização
em 1971. Iniciou com 6 alqueires
de soja, pagando para plantar.
No ano seguinte, comprou trator,
arado e carreta. Ainda, em 1972,
pela primeira vez semeou trigo
no inverno. Em 1975, adotou
conservação de solos na
propriedade, com curvas de nível.
Em 1980, aderiu ao sistema de
plantio direito.

RECONHECIMENTO Martini (esq.) recebe a distinção de Paulo Valini

   �

�Desde o início, sempre
procurou conservar matas ciliares
para proteção de córregos e
nascentes e evitar a erosão.
“A busca de aperfeiçoamento
das práticas de manejo, para
preservar o maior patrimônio do
agricultor, a terra, foi outra
preocupação permanente”, diz
Martini. Sempre levou a sério o
ditado “terra pobre, agricultor
pobre”.

�A partir de 2005, passou a
transferir as atividades para os
filhos, filhas e genro. Hoje eles
tocam a propriedade e tomam as
decisões em conjunto. “Antes
disso, já vinham participando e se
qualificando para assumir os
negócios”, conta. Segundo ele, os
planos são continuar aprimorando
técnicas, para elevar a
produtividade, e ampliar a
diversificação.



Agrosat
R. Osvaldo Cruz, 2349
- esq. Av. Brasil
Fone 3038-7185

Rua Mato Grosso, 2142
Fone 3035-2955

Dra. Selma Segalla
Centro Odontológico TOP
Rua Minas Gerais, 2392
Fone 3225-7988

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

Rua Santa Catarina, 1023
Fone 3039-1211

Av. Brasil, 5964
Fone 32234662

Os convênios não implicam mensalidade e estendem-se a todos os associados, familiares e colaboradores.

Os associados também podem aderir a plano de saúde da Unimed, através do Sindicato.

Nesse caso, há a necessidade de pagamento mensal.

Mais informações pelo telefone (45) 3225-3437.

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  espe-

ciais. Novas parcerias serão estabelecidas nas próximas semanas, ampliando o leque de

benefícios oferecidos ao quadro social.

CONVÊNIOS que o seu Sindicato oferece!

Cirurgiã Dentista - CRO 20.142
Rua Souza Naves, 3335
Fone 3222-2220

Laura F. Ramos Vargas
Psicóloga e psicoterapeuta
Rua Minas Gerais 2061,
5o andar, sl. 502/503
Fone 3224-4928 - cel. 9972-5151

Fone 3224-4100
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NA EXPOVEL 2011 O governador
Beto Richa (foto ao lado), acom-
panhado por lideranças do agro-
negócio, visita o Parque de Ex-
posições Celso Garcia Cid. Na
foto abaixo, o presidente do Sin-
dicato Rural de Cascavel, Paulo
Orso, cumprimenta o  governador.

Diretores da Sociedade Rural do Oeste do Paraná, entidade promotora
da Expovel 2011, com o prefeito de Cascavel, Edgar Bueno.

DIA DE CAMPO

CULTURA DO FEIJÃO
Através do programa

Campo Fácil, a Areac pro-
moveu um Dia de Campo so-
bre Feijão, na localidade de
Salto Portão, em Cascavel.
No evento, foram apresenta-
das tecnologia utilizadas na
condução da cultura e feitas
demonstrações de 16 varie-
dades, setes delas ainda
não conhecidas pelos pro-
dutores rurais.

CERTIFICAÇÃO MUNICIPAL

SIM/POA PARA FÁBRICA DE EMBUTIDOS
A Secretaria Municipal de Agricultura entregou certificado do Serviço de

Inspeção de Cascavel (SIM/POA), à fábrica de embutidos e defumados de Sa-
bino Gregolon. A unidade, localizada no distrito de Espigão Azul, terá uma
produção inicial de 1.500 quilos.

EVENTOS TÉCNICOS - Durante a Expovel 2011,  o Sindicato Rural de Cascavel promoveu palestra sobre
Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (foto à esquerda). O Banco do Brasil promoveu, por sua
vez, palestra sobre crédito para agricultura de baixo carbono (foto à direita).
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NA EXPOVEL 2011 Thelma Soliva, que coordenou o concurso de beleza
da Expovel, ladeada pela rainha e pelas princesas da feira.

MILHO

HÍBRIDO DA COODETEC
Um híbrido de milho que tem

chamado a atenção dos produtores
rurais é o CD 384Hx. A tradição Coo-
detec de qualidade vem, nesta se-
mente, aliada à tecnologia Hercu-
lex* I, que protege a lavoura contra
as principais pragas da cultura. Mui-
tos já apostaram no híbrido CD e ti-
veram bons resultados.

Na Copagril, por exemplo, se-
gundo o engenheiro agrônomo da
unidade de Marechal Cândido Ron-
don, Paulo Antonio Brunetto, a pro-
cura pelo milho Coodetec tem sido
grande. “É um híbrido que vem ao en-
contro a duas necessidades: grão e
silagem. Tem sanidade excelente, de
folha e de colmo, e se adapta bem a
diversos tipos de solos”, testemunha.

“O CD 384Hx tem estabilidade,
é produtivo e se comportou bem na
região nas últimas safras. É um hí-
brido que tem alta tecnologia e apre-
senta sanidade e nós precisamos de
milho com qualidade para fabrica-
ção de rações”, argumentou o en-
genheiro agrônomo da cooperativa
Lar, de Medianeira, Odacir Oro.

Famílias rurais brasileiras das
classes D e E detêm 32,9% da
área agricultável e contribuem
com apenas 7,6% do Valor
Bruto da Produção (VBP). Já
as das classes A e B possu-
em 38,5% do espaço destina-
do à agropecuária e partici-
pam com 78,8% do VBP.

INVESTIMENTO

SETOR
FLORESTAL

O setor florestal
vive uma nova
onda de investi-
mentos no Paraná.
Pelo menos sete
empresas instala-
das no estado –
Klabin, Arauco, Ma-
sisa, Ibema, Berne-
ck, Iguaçu Celulose
e Santa Maria – têm
planos de expan-
são de atividades,
com recursos que
podem chegar a R$
6,1 bilhões.
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AUDIÊNCIA PÚBLICA - Paulo Vallini, diretor Secre-
tário do Sindicato Rural de Cascavel, senador Sér-
gio Souza (PMDB-PR), secretário João Cunha Júni-
or (Agricultura/Cascavel) e Marcos Marcon, diretor
da Areac, durante audiência pública promovida na
Itaipu, da Comissão Mista da Câmara dos Deputa-
dos e Senado, sobre Mudanças Climáticas.
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O engenheiro agrônomo e consul-

tor José Manuel Constâncio Men-

donça é o novo presidente do Conse-

lho de Sanidade Agropecuária de Cas-

cavel. Ele tomou posse no dia 18 de no-

vembro, em substituição ao médico

veterinário Antônio Carlos de Queiroz.

O CSA é integrado por 22 conse-

lheiros, representantes de instituições

públicas e privadas do município. Tem

como diretores Paulo C. Vallini (Exe-

cutivo), João Batista Cunha Júnior (Mo-

bilização), Luciana R. Monteiro (Téc-

nica de Sanidade Animal) e Nei Omar

Heiden de Araújo (Técnico de Sanida-

de Vegetal).

“O conselho presta apoio ao siste-

ma de Defesa Agropecuária do Estado,

tendo caráter operativo e consultivo”,

explica o presidente. Segundo ele, a atu-

ação ocorre em questões de sanidade

animal e vegetal e segurança alimentar.

FEBRE AFTOSA
De acordo com José Manuel, uma

das principais preocupações do CSA

neste momento é com relação à febre

Organismo reúne
representantes de 22
instituições de Cascavel

CSA tem novo presidente

aftosa, a partir de caso registrado no

Paraguai. Cita também a necessidade

de discussões e orientações sobre a Nor-

mativa 51, que vigora em 2012, com

novos parâmetros de qualidade na pro-

dução de leite.

Outra ação é ajudar cadeias produ-

tivas de leite, bovinos de corte, suínos,

aves, ovinos e caprinos e grãos, na ela-

boração de planos de sanidade. “Vamos

trabalhar em cima dos principais pro-

blemas de sanidade identificados em di-

agnóstico elaborado pelo conselho”,

anuncia o novo presidente.

DECRETO 7.620

S A N I D A D E   A G R O P E C U Á R I A

MENDONÇA Preocupação imediata é
com a aftosa no vizinho Paraguai

� 20/11/2013

Imóveis entre 250 e 500 ha

� 20/11/2016

Imóveis entre 100 e 250 ha

� 20/11/2019

Imóveis entre 25 e 100 ha

� 20/11/2023

Imóveis com menos de 25 ha

O prazo para elaboração do ge-
orreferenciamento das propriedades
rurais com menos de 500 hectares,
que venceria no dia 21 de novem-
bro, foi prorrogado. Novas datas li-
mites, de acordo com o tamanho dos
imóveis, foram estabelecidas através
do decreto nº 7.620, baixado pelo
governo federal.

O georreferenciamento identifica
os limites da propriedade rural, no
Sistema Geodésico Brasileiro. Trata-
se de um mapa feito por satélite, que
insere cada imóvel dentro do territó-
rio nacional. Ele certifica que não há
no cadastro sobreposição de áreas.

No caso de propriedades com
áreas iguais ou acima de 500 hecta-
res, continua a obrigatoriedade ime-
diata. O georreferencimento é neces-
sário para registro em cartório de
qualquer situação de transferência
(total ou parcial), desmembramento
ou remembramento (incorporação)
de imóveis rurais.

GEORREFERENCIAMENTO
COM PRAZO PRORROGADO

NOVAS DATAS-LIMITE

CSA Conselho presta apoio ao sistema de Defesa Agropecuária do Estado

   �
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Este espaço é destinado para anúncios de compra e venda, sem

 custos para os associados do Sindicato Rural Patronal de Cascavel.

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

E-mail revistasindirural@brturbo.com.br

� VEÍCULOS

VENDO
Colheitadeira JD 1550. Único propri-

etário. Plataforma de corte 20 pés. Sé-
rie 600. Falar c/ Roque, (45) 8415-5067.

VENDO
Colheitadeira SLC 7100. Ano 1993.

Fone (45) 3218-2828.

VENDO
Trator MF 290, ano 1983. Todo ori-

ginal. Entrada + saldo na safra de 2012.
Falar com Roque. (45) 9137-6748

VENDO
Plantadeira Semeato PSE 8. Ano

1996. 8 linhas. Fone (45) 3218-2828.

Luiz Alberto Faedo
(45) 8404-5150 ou 8418-5067

luiz.faedo@hotmail.com

V E N D A S
Novos ou usados. Máquinas,

tratores e equipamentos agrícolas

VENDO
Tourinhos Jersey, com idade en-

tre 7 e 22 meses. Valores de R$
1.100,00 a 1.600,00. Tratar com Al-
berto. Fone (45) 9965-2121 ou (45)
3223-3721.

VENDO
Filhotes de Boxer. Fêmeas, nas

cidas em 14/09/2011. Pai com pe-
digree. Fone (45) 9914-9456.

� ANIMAIS

� ARMAZENAGEM

VENDO
Camionete S10, cabine dupla,

ano 1998/98, 2.5, 4x4, diesel, azul,
ar condicionado, bancos em couro,
santantônio e grade protetora fron-
tal cromada. Fone (45) 9928-1393.

VENDO
Silo para ração, soja, farelo, mi-

lho etc. Capacidade de 6 toneladas.
Apenas uma unidade. Valor R$
2.000.00. Tratar com Fabio. Fone
(45) 9914-4800.

� MÁQUINAS

VENDO
Chupim Rosca Transportadora.

6 metros. Rosca de 6". Usado e sem
motor. Valor R$ 1100,00. Tratar com
Fábio (45) 9914-4800

� EQUIPAMENTOS
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DEZEMBRO/2011

01/12 ELOI ANTONIO PIVA
01/12 HENRIQUE VARGAS
01/12 MARIONILCE GATTO
01/12 SIRLEY SALETE SAROLLI
04/12 REINARDO RODOLFO LANGE
05/12 ARMANDO PERTUZATTI
05/12 RAUL FERNANDO TAVORA
05/12 TERESINHA MARIA ARALDI
06/12 ARMINDO CAVALCA
06/12 EDELBERTO GRIGOLO
06/12 JOELMA SIQUEIRA CUNHA
06/12 JOSE MANUEL C. MENDONÇA
07/12 ITACIR ANTONIO CERVELIN
07/12 IVO JOSE BOSQUIROLLI
08/12 JAIME LAIN
09/12 DILETO SANTIN SOBRINHO
09/12 EDWARDO TAKAHIRO TANABE
09/12 HILARIO ANTONIO TOIGO
10/12 ALCENO FRANK
10/12 LUIZ CARLOS PIVA
10/12 PRISCILA RAMOS VARGAS
10/12 SABINO ZAGO
12/12 PEDRO LUPATINI
14/12 ANTONIO CASSOL
14/12 NELSON DAL GALO
15/12 MARIO DAMBROS
15/12 ROSELY MARIA S. BROCH
15/12 SANDRO LUIZ VIECHNIESKI
17/12 ARIANE ROSA WEBBER
17/12 BASILIO WESCHENFELDER
22/12 ANTONIO CARLOS
          L. S. A. MACIEL
22/12 CARMEM T. BENETTI JUNG
22/12 JUVELINO RIQUETTI
22/12 LUIZ A. C. WHITAKER
24/12 MARIA LOURDES CARVAT
25/12 JULIANA BOTELHO
25/12 RUI JOÃO LIBERALI
25/12 VALMIR CRISTIANO DALGALO
26/12 CARLOS HENRIQUE VERAN
30/12 GUIDO BRESOLIN
31/12 JEADIR SILVESTRE DE CARLI

JANEIRO/2012

01/01 ACHILES J. A. MARMENTINI
01/01 ANTONIO STOCKER MIRANDA
01/01 FRANCISCO A. PELEGRINELLO
01/01 LUIZ BARABA
01/01 MARCOS AKIO NISHITZUDA
01/01 PASCHOAL RODRIGUES
02/01 ILDO VALTER GOLFF
02/01 NELSON CASAGRANDE
02/01 ROBERTO  CARLOS  CAUS
02/01 ROSANE D. KOPPENHAGEN
03/01 NELSO ZANATA
03/01 NIVALDO GARCIA SEGURA

03/01 VILCEA STOKER
04/01 ADEMIR PESSI
04/01 AIRES GALINA
04/01 EMILIO BERNAL SANCHES
04/01 JOSE ROBERTO BIAGI
04/01 MARIA C. NOGUEIRA SILVA
04/01 TALITA WLMANN
05/01 ARLINDO ALFREDO UEBEL
05/01 CLERIO DALAGNOL
05/01 ELVIRA MARIA NORO ZIELAK
05/01 JOSIANE B. ORSO TALINI
05/01 LURDES T. ZANONI SCHUSTER
05/01 NELMA POLLES
06/01 BENNO STEIN
06/01 ELIZETE T. CENCI CHAVES
06/01 ESTANILAU CIELINSKI
06/01 HERBERT P. ZIMMERMANN
06/01 JOÃO POVALUK
06/01 ROMILDA T. CAPPELETO
07/01 ADINEI ANÉLIO ROTTA
07/01 ANGELO FACCI
07/01 REINALDO CARANHATO
08/01 ASTERIO ARNOLDO GEHARDT
08/01 FRANCISCO P. DE OLIVEIRA
08/01 JOÃO GERALDO PIASKOSKI
09/01 ANTONIO A. WHITAKER NETO
09/01 ARNALDO D. GARGIONI
09/01 ENIO CARLOS FENER
09/01 ERVINO BERTE
09/01 HERMES JERONIMO DESTRI
09/01 ISABEL DAS NEVES SOUZA
09/01 JOÃO ALVARO TOSO
09/01 VALDIR TOMAZZINI
10/01 DIRCE TEREZINHA Z. PRETTO
10/01 FABIO DRUMMOND
10/01 IZERCY DOMINGOS LORENZI
10/01 JEANN CARLO P. BORGES
10/01 JOSE TORRES SOBRINHO
10/01 MARIA IZABEL C. DA SILVA
10/01 PALMIRO HIRT
11/01 MILTON ANDRÉ VOLOCHEM
11/01 VALTER ARROTÉIA
12/01 ANGELINA LIBERALI
12/01 DANILO STEFANI
12/01 HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI
12/01 JOSE SMARCZEWISKI FILHO
13/01 ALBINO OLDONI
13/10 LAURI SCHAEFFER
13/01 MARCO A. F. BERNOLDI
13/01 MARIO LUIZ CALLESCURA
14/01 CELSO NUNES
14/01 SIMONE TOIGO PEDROSO
15/01 AUGUSTO A. SPEGGIORINI
15/01 JAIR PAULO SUSKIEVICZ
15/01 JANICE SALVATI
15/01 JEOMAR TRIVILIN
15/01 VALDIR MOTTIN

16/01 AUGUSTINHO D. BONATTO
16/01 DARCILO LAMBRECHT
16/01 MARIO SCHOUPINSKI
16/01 WILSON CARLOS FRACARO
17/01 CAMILO FRANCEZ
17/01 HEINZ ZIMMERMANN
17/01 PAULO GERKE
17/01 RENATA SLONGO
8/01 DIACOMO G. MENEGHEL
18/01 DOMINGOS MARMENTINI
18/01 MARIA T. FIGER FILIPPINI
18/01 NERO PAGANINI
19/01 AGOSTINHO D. BONATTO
19/01 MARCIO M. MATHUSHITA
19/01 VALDIR JOAO FRARI
20/01 JAQUELINE ELIEGE PRETTO
20/01 JOSE MAURILIO DE PAULA
20/01 SEBASTIANA E. F. L. NASSAR
20/01 SEVERINO A. SCAPINELLO
20/01 VALDECIR MARASCA
21/01 DONATO C. DAGOSTIN
22/01 CLECI INES BASSAN GREIN
22/01 LADEMIR ANTONIO DELAI
22/01 VALTER DALGALO
23/01 FRANCISCO FERNANDES
23/01 JOÃO VICENTE SCHECHELI
24/01 ADEMIR BAZZOTTI
24/01 CLEONES A. MARMENTINI
24/01 THIAGO STOCK PASCHOAL
25/01 GELSO PAULO RANGHETTI
25/01 IRINEU ULSENHEIMER
25/01 IVO VICTOTINO ALGERI
26/01 AGENOR LEONIR DANIELLI
26/01 AMERICO NOBORU ONAKA
26/01 ELIANI MARIA L. CERVO
26/01 FERNANDES JOSE LIBERALLI
26/01 OSE LOURECO NAHORNY
2601 LUIZ CARLOS BECKER
27/01 ARNALDO DAMIANI
27/01 ARNALDO NELSON MITTANCK
27/01 DIRCIO DAMBROS
28/01 EMILIO FABRO
28/01 GENESIO MAGNONI BORTOLI
28/01 ITALIA WEZCHOCKY
28/01 JOSE SNAK
28/01 NILO GHICCI
29/01 ANTONINHO TRENTO
29/01 ASTOR KOPS
29/01 ELSA CASAGRANDE GRISA
29/01 FRANCISCO P. DA SILVA
29/01 NINO PASTORE
30/01 CARLOS ZANCAM DE LIMA
30/01 GERALDO LUIZ GRIZA
30/01 GERMANO JOSÉ SAROLLI
31/01 LUIZ ANTONIO CARNIEL

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012



R E C E I T A S

SUGESTÃO 1
INGREDIENTES - 1 peru de aproximadamente 2 quilos e meio, touci-

nho de porco, 6 cebolas pequenas e 5 dentes de alho sem descascar. Cal-
do – patas e asas do peru, carcaças de frango e de peru, 1/2 kg de galinha,
1 alho-poró, 2 batatas, 3 cenouras, 1/2 garrafa de vinho branco, 1/2 kg de
castanhas, 1/2 kg de cogumelos, azeite de oliva, sal e orégano. Purê: 1 kg
de castanhas, leite e 50 gr de manteiga.

MODO DE PREPARAR -  Coloque todos os ingredientes em uma pane-
la, com exceção do sal e do vinho, e acrescente água até que tudo fique
coberto. Quando a água levantar fervura, acrescente o vinho na quantida-
de desejada e o sal. Deixe cozinhar.

Peru – untar todo o peru com o azeite de oliva, introduzindo no seu
interior, orégano, 3 pedaços de toucinho e uma cebola inteira, juntamente
com o azeite. Coloque sobre as patas e o peito do peru palitos espetados
com o toucinho e então acrescente azeite de oliva numa forma grande de
modo que esta fique com o fundo coberto. Coloque o peru sobre o azeite
na forma. Ao redor da ave, coloque cebolas e alhos e leve ao forno por 2 ou
3 horas a 180º. De tempos em tempos, regue o peru com o caldo. Para
saber se já está pronta, basta espetar um garfo no peito da ave. Se sair do
local um caldo rosado, indica que o peru ainda não está cozido. Quando
estiver faltando 10 minutos para retirar o peru do forno, acrescente as cas-
tanhas. Após retirá-lo, deixe repousar por 30 minutos. Refogue numa frigi-
deira os cogumelos e o alho picado e, após, os coloque próximos às casta-
nhas. Regue com um pouco de molho.

SUGESTÃO 2
INGREDIENTES - 1 peru e 2 litros de leite. Tempero – 1 garrafa de

espumante, 4 dentes de alho picados, 1 cebola grande cortada em rode-
las, 2 folhas de louro, 1 colher (sobremesa) de pimenta-do-reino, 1/2 xícara
(chá) de azeite, 1/2 xícara (chá) de óleo, 1 colher (sopa) de mostarda, 1
copo (americano) de água, 1 colher (sopa) de molho ingles e suco de 1
limão grande. Para assar – manteiga e fatias de bacon. Para farofa – 100 g
de manteiga, 1 xícara (chá) de nozes picadas, 1/2 xícara (chá) de uvas
passas escuras, 1/2 xícara (chá) de uvas passas brancas, 2 xícaras (chá)
de farinha de mandioca e  sal a gosto.

MODO DE PREPARAR - Lave bem o peru e deixe de molho no leite por
duas horas. Depois desse tempo, lave e seque. Para temperar – tempere
com espumante, alho, cebola, louro, pimenta, azeite, óleo, mostarda, água,
molho inglês e suco de limão. Deixe descansar por duas horas. Para assar
– Quando for assar, passe a manteiga, cubra o peito do peru com fatias de
bacon prendendo as pontas com palito. Cubra com papel-alumínio e leve
para assar por 1h30min mais ou menos em forno a 190ºC. Retire o papel-
alumínio, deixando o papel somente na ponta das asas e nas pontas das
coxas (para não queimar). Leve ao forno para dourar. Vá regando com o
caldo do cozimento de vez em quando. Deixe por mais 1h aproximada-
mente. Para a farofa: Aqueça a manteiga. Junte as nozes, as uvas passas e
deixe por mais ou menos 3 min. Misture a farinha de mandioca e acerte o
sal. Tempo de preparo: 5 cinco horas e trinta minutos.

Muitos pratos ajudam a com-
por uma bela Ceia de Natal.
Mas, para comemorar esta
data, nenhum deles carrega
simbologia maior do que o
peru recheado e assado. Dá
um toque especial à celebra-
ção: caracteriza abundância
e expressa sucesso e grande
satisfação pela vida, amiza-
des e conquistas. Ave de ex-
celente sabor, o peru é o pra-
to principal do Natal na Eu-
ropa e nas Américas. A car-
ne de peru é magra, muito
protéica, de fácil digestão e
com baixo teor de gordura e
colesterol.

Ceia de Natal

   �
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PERDÃO PRESIDENCIAL PARA O PERU
Na quinta-feira da quarta semana de novembro,

os americanos comemoram o Dia de Ação de Gra-
ças. Tudo começou em 1620, com celebração da
colheita, por colonos de Plymouth, em Massachus-
setts. A data hoje é feriado nos EUA. A comemora-
ção ocorre, tradicionalmente, com o consumo de
peru assado.

A Federação Nacional do Peru doa, anualmen-
te, duas aves para o governo daquele país. Na vés-
pera do Dia de Ação de Graças, em cerimônia nos
jardins da Casa Branca, uma delas recebe o per-
dão presidencial. É então enviada para um parque
da Disney, na Califórnia.

A outra é consumida durante a celebração no
dia seguinte. Antes de serem apresentados ao pre-
sidente, os 2 perus pernoitaram em um quarto do
Willard, um hotel de luxo que fica a poucos metros
da Casa Branca.

BARACK OBAMA durante a cerimônia do perdão

Rolls-Royce Phantom Drophead Coupé ........................447 mil
Lamborghini Murciélago LP 670-4 SuperVeloce ............455 mil
Ferrari SA Aperta ..............................................................520 mil
LeBlanc Mirabeau. ...........................................................728 mil
SSC Ultimate Aero ...........................................................750 mil
Ferrari F70 ........................................................................870 mil
Pagani Zonda C9 .......................................... 1 milhão e 300 mil
Maybach Landaulet ...................................... 1 milhão e 400 mil
Koenigsegg Agera ........................................ 1 milhão e 500 mil
Bugatti Veyron Super Sport ........................ 2 milhões e 600 mil

ESTRUTURA
DO OVO

A clara repre-
senta em torno de
50% do peso total
do ovo. Ela é rica
em água e sua
principal proteína
é a ovoalbumina.
A gema corres-
ponde a cerca de
30% do total e a
casca a 12% do
conteúdo do ovo. Fonte: Juliana Miranda (Equipe do SitedeCuriosidades.com)

OS AUTOMÓVEIS MAIS CAROS DO MUNDO
O ranking dos carros mais caros comercializados em

terras brasileiras e em todo o planeta foi elaborado pela re-
vista Forbes. A publicação é especializada em produção de
listas. Foram pesquisados os automóveis mais luxuosos de
cada montadora.

VEÍCULO PREÇO/US$

DEZEMBRO DE 2011/JANEIRO DE 2012

“Quando você perceber que, para produzir, preci-
sa obter a autorização de quem não produz nada;
quando comprovar que o dinheiro flui para quem ne-
gocia não com bens, mas com favores; quando per-
ceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por in-
fluência, mais que pelo trabalho, e que as leis não
nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que
estão protegidos de você; quando perceber que a
corrupção é recompensada e a honestidade se con-
verte em auto sacrifício – então poderá afirmar, sem
temor de errar, que sua sociedade está condenada”.

PARA REFLETIR

Ayn Rand, judia, filósofa, fugitiva da revolução russa que
chegou aos EUA na segunda metade da década de 1920






