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Conheça o Elevaspray 150, o drone pulverizador lançado durante a 25ª Agrishow 
que promete chegar ao mercado em 2019 e iniciar uma mudança radical na 
maneira como se aplica defensivos em pequenas e grandes áreas agrícolas
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Você não pode ficar de
fora desse evento único no Paraná
que reúne criadores, pecuaristas,
empresas e entidades do setor!

DIAS 24, 25, 26 E 27 DE JULHO DE 2018
Parque de Exposições Celso Garcia Cid - Cascavel/PR

Desde a primeira edição do Show 
Pecuário realizada em 2015, o evento é  
um sucesso! O público sempre 
superando as expectativas e trazendo 
palestras sobre os mais importantes 
assuntos da pecuária! Agora vem aí a 
segunda 4ª desse evento único no 
cenário pecuário paranaense. Um evento 
técnico, direcionado a pecuaristas, onde 
empresas do segmento podem mostrar 
novas tecnologias, equipamentos e 
novidades do setor, além de palestras 
com os mais renomados nomes da 
pecuária nacional e muitas 
oportunidades de novos negócios!
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PREPARE-SE!
Vem aí a 4ª edição do

evento que movimenta a

pecuária paranaense!

PALESTRAS E WORKSHOPS

RODADAS DE NEGÓCIOS | SHOPPING

AGROPECUÁRIO | EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS

E SERVIÇOS | LEILÕES DE ANIMAIS

 JULGAMENTOS DAS RAÇAS

ORGANIZAÇÃO: APOIO:

Prefeitura de
Cascavel
Secretaria de Agricultura

Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento

Informações pelo fone (45) 3225-3437 ou (45) 3228-2826

 www.showpecuario.com.br
TE

CNOLOGIA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA 

2018

SHOW
PECUÁRIO



Maio / Junho 2018 Maio / Junho 20184 5

Com o advento da tecnologia aplicada 
à agricultura, muita coisa mudou na 
vida do homem do campo nas últimas 
décadas. Agora, novos produtos 
prometem revolucionar ainda mais o 
setor, como o drone pulverizador, que 
deve ser ofertado comercialmente ao 
mercado no início de 2019. Pág. 38

O entrevistado desta edição é o presidente da 
Cooperativa Lar, Irineo da Costa Rodrigues. 
Nesta entrevista, Irineo analisou os impac-
tos e o cenário atual dos produtos agrícolas 
brasileiros, alvos de embargos.  Pág. 8
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Entrevista

Capa

Audiência pública 
debateu agrotóxicos 
na Areac LEIA TAMBÉM:

Apepa promoveu 
Encontro Estadual 
de Assistência 
Técnica

Show Pecuário já 
tem várias palestras 
definidas

Engenheiros agrônomos de todo o Paraná, parti-
ciparam no dia 20 de abril, na sede da Areac (As-
sociação Regional dos Engenheiros Agrônomos 
de Cascavel), do Encontro Estadual de Assistên-
cia Técnica, numa promoção da Apepa (Associa-
ção Paranaense de Planejamento Agropecuário),  
Pág. 16

Várias palestras já estão confirmadas para a 
4ª edição do Show Pecuário. O evento acon-
tece nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho, no 
Parque de Exposições Celso Garcia Cid, em 
Cascavel. Pág. 20

• AquiOeste é criada para fortalecer o setor 
da piscicultura. Pág. 18

• Conselho de Sanidade Animal (CSA)  
discute aftosa e salmonelose. Pág. 22

• IAP acaba com licenciamento ambiental 
para pecuária de corte e leite.  Pág. 23

• Agricultores já podem renegociar suas 
dívidas. Pág. 39

• Programa municipal de piscicultura 
ganha prêmio nacional.  Pág. 37

• Embrapa teve lucro social de R$ 37 
bilhões. Pág. 38

Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e 
Proteção aos Animais da Assembléia Legis-
lativa do Paraná realizou audiência pública 
em Cascavel para debater ideologia e ciên-
cia. Pág. 14
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Temos que fazer a nossa parte
Em meio a muita desinformação e in-

satisfação política, a classe agropecuária 
nacional deparou-se com um novo confli-
to: a contribuição sindical. Fundamental 
para a manutenção de uma rede de servi-
ços e de representação política do setor, 
o pagamento dos montantes têm gerado 
insatisfações entre muitos produtores. 
Enfim, nós devemos ou não pagar?

Em primeiro lugar, precisamos en-
tender um pouco mais como ela funciona. 
A contribuição sindical é instrumento 
de fortalecimento do trabalho diário de 
representatividade da categoria, de capa-
citação e de estruturação do setor. Os re-
cursos arrecadados pela contribuição sin-
dical são distribuídos conforme estabele-
ce o artigo 589 da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho): 60% para o sindicato 
rural (na verdade são 51%, pois 9% são 
impostos); 20% para o Ministério do Tra-
balho e Emprego (MTE); 15% para a Fede-
ração da Agricultura (no caso do Paraná, 
a Faep) e 5% para a CNA  (Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil).

A CNA representa a articulação po-
lítica. Por estar em um local estratégico 
(Brasília), que é onde tudo acontece, é 
fundamental que o setor tenha represen-
tantes diretos, com bom trânsito entre os 
ministérios, com os deputados e senado-
res, ambientes onde as decisões do Brasil 
são tomadas. Em seguida, temos a Fede-
ração da Agricultura do Estado do Para-
ná, a Faep. O agricultor paranaense reco-
nhece e respeita o trabalho dela. Quando 

entra-se no debate de “porque devo pagar 
a CNA?”, não podemos jamais desvincu-
lá-lo da Faep e do sindicato. Um sistema 
complexo, robusto e cheio de membros é 
essencial para nosso fortalecimento. Um 
exemplo: somente a Lei Kandhir, que 
desonera as exportações de matérias-
-primas brasileiras, já vale a pena man-
ter todo o sistema, não é mesmo? Por 
mais que questionemos a sua eficácia, 
precisamos respeitá-lo e sempre buscar 
melhorá-lo. Outra conquistas como Cen-
so Agropecuário, Código Florestal entre 
outras também devem ser lembradas. 

Esse dinheiro (maior parte) também 
chega ao sindicato. O sindicato rural é a 
segunda casa do produtor, braço forte e 

mão amiga. Tudo que é feito nele é pen-
sando no bem-estar da família do campo. 
A articulação política e influência do 
sindicato em Cascavel, por exemplo, fez 
com que mais recursos fossem destinados 
para a agropecuária, como o expressivo 
aumento dos recursos para manutenção e 
melhorias das estradas rurais, aquisição 
de diversos equipamentos e maquinários 
entre outras conquistas. 

Com o fim da obrigatoriedade da con-
tribuição sindical, a decisão compete a 
cada produtor. Sabemos que os valores 
podem até ser altos e em um país de des-
mandos e corrupção, sempre torcemos o 
nariz quando precisamos pagar impostos. 
Mas, lembre-se: o errado não é pagar im-
postos, mas sim eles não darem retorno. 
Precisamos melhorar o nosso sistema? 
Sim! No entanto, não vamos fazer isso 
descapitalizando-o totalmente. Outro 
ponto que devemos pensar é se estamos 
participando para a melhoria dessa en-
grenagem. Como você, produtor, age para 
isso? Só se avança com colaboração, fis-
calização e atitude. 

Para concluir, pense que enquanto 
você está plantando, cuidando as aves, 
suínos, gado ou qualquer outra atividade, 
alguém está em algum escritório, em al-
gum órgão público, defendendo a manu-
tenção e a ampliação dos seus direitos, 
melhorando o seu futuro e o da sua fa-
mília. Voltando à pergunta inicial, o que 
você acha que é a melhor resposta para o 
celeiro do mundo?
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ENTREVISTA

Revista Sindirural - Qual o cenário 
que fez com que houvesse o embargo eu-
ropeu à exportação brasileira de aves e 
suínos? 

Irineo da Costa Rodrigues - Primeiro 
houve toda o problema da primeira e segunda 
etapa da Operação Carne Fraca. A terceira 
etapa, mais recente, houve desconfiança de 
laudos dos laboratórios, o que levou à pre-
ocupação dos europeus na questão ética e 
informações que o Brasil remete. O problema 
é que o governo brasileiro se comprometeu a 
exportar com salmonela zero, o que é difícil 
de conseguir e eles exigiram o cumprimento 
dessa promessa. O rigor é muito grande e 
depois de algumas detecções algumas em-
presas foram barradas, como a Lar.  Depois 
que saiu a análise de Bruxelas, somente 
uma companhia foi deslistada (fora da lista 
de empresas aptas à exportarem produtos 
primários industrializados), o que signifi-
ca que ela precisa começar o processo para 
poder exportar todo de novo, como se fosse 

O entrevistado desta edição é o presidente da Cooperativa Lar, 
Irineo da Costa Rodrigues. Nesta entrevista, Irineo analisou os 
impactos e o cenário atual dos produtos agrícolas brasileiros, alvos 
de embargos. Além disso, falou sobre a greve dos caminhoneiros.  
A Lar Cooperativa Agroindustrial tem a sede administrativa na 
cidade de Medianeira (PR), é formada por um quadro de 10.607 
produtores rurais associados e 9.416 funcionários. A área de atuação 
compreende municípios do Oeste do Paraná, fronteira Sul em Mato 
Grosso do Sul e no município de Xanxerê, Santa Catarina e Leste do 
Paraguai. Os associados trabalham com a produção de grãos – milho, 
soja e trigo –, aves de corte e postura, suínos, leite e lavouras de 
mandioca. Além de comercializar produtos para o mercado nacional, 
a Cooperativa é habilitada para exportar para mais de 67 países. Em 
2017, o grupo teve crescimento de 4.82%, estatística que corresponde 
a um faturamento de R$ 5,06 bilhões com 2,12% de lucratividade. 

IRINEO DA COSTA RODRIGUES

solução. Por outro lado, o Mapa precisa re-
solver e se impor a esse problema. A carne 
brasileira por décadas for considerada me-
lhor carne do mundo e uma operação parece 
que desabou tudo.

Revista Sindirural - Qual o impacto 
até agora para a cadeia de proteína ani-
mal? Quem são os principais prejudica-
dos?

Irineo da Costa Rodrigues - Abriram-
-se outros mercados durante esse período 
de embargo europeu, como o México, Chile 
e Coreia do Sul, que também são muito bons. 
No entanto, não chegam ao preço pago pelos 
europeus, só assimilável ao pago pela China.  
Aumentamos a nossa exportação, que antes 
era 50% da produção e agora é 56%. No en-
tanto, perdemos em faturamento. Considera-
mos perdido esses primeiros seis meses de 
2018. 

Revista Sindirural - A briga China 
x EUA afeta ou ajuda o setor? Quais os 
pontos positivos e negativos?

Irineo da Costa Rodrigues - Até ago-
ra só positivamente. Mercado brasileiro de 
grãos, ovos, frango e carnes estão com novos 
compradores.  

Revista Sindirural - Como a Lar está 
lidando com o problema?

Irineo da Costa Rodrigues - A cadeia 
do frango tem vários elos, como os grãos, 
ovos, pintinho, transporte, granja, frango e 
fábrica. Em todos há risco de salmonela.  O 
que nós estamos fazendo é um ajuste-fino na 
cadeia, tentando chegar a menor taxa possí-
vel da salmonela, que é impossível zerar. Va-
mos contratar mais gente para melhorar esse 
controle. Quanto ao produtor, é fazer a parte 
dele, cercar os locais e evitar animais soltos. 
Também não é permitido entrar ninguém nas 
granjas. O vizinho pode ser uma contami-
nante entrando lá sem a devida vestimenta 
e os procedimentos sanitários. Então o ideal 
é zelar ao máximo por todos esses cuidados. 

Revista Sindirural - Como fica o pro-
dutor nesse cenário?

“O MAPA precisa 
resolver e se impor ao 

problema das exportações 
de carne de frango 

brasileira, por décadas 
considerada a melhor 
carne do mundo. ”

Revista Sindirural -  Quem paga essa 
conta?

Irineo da Costa Rodrigues - Não será 
o consumidor. Não repassaremos esse pre-
juízo aos preços no mercado. Então ele será 
absorvido pela cooperativa e produtores. 

Revista Sindirural -  Com relação à 
greve dos caminhoneiros. Qual sua opi-
nião e como ela agiu sobre a cadeia pro-
dutiva?

Irineo da Costa Rodrigues - A greve 
é justa. O governo baseado, em três pilares, 
que eram de recuperar a Petrobras, o dólar 
alto e petróleo internacional em alta, passou 
esse custo aos derivados. O problema é que 
foi feito sem sensibilidade, tudo de uma vez, 
revelando o seu despreparo. Eles pensaram 
apenas matematicamente e esqueceram 
do outro lado, que são os consumidores. O 
agravante é que somos um país rodoviário, 
fazendo com que essa bomba explodisse nos 
caminhoneiros, nos produtores. As duas po-
líticas de reajustes estão erradas. A da Dilma 
Rousseff subsidiou o preço e causou rombo. 
A atual gestão quis recuperar muito rápido 
e espanou a rosca no usuário dos combus-
tíveis. É preciso rever isso.  Com relação 
aos impactos, não medimos eles no âmbi-
to financeiro na Lar. Hoje (dia 25 de maio) 
temos frangos e suínos sem ração, falta de 
combustíveis entre outros. Tivemos prejuí-
zo, certamente. 

“A greve dos 
caminhoneiros foi justa. 

O governo, ao tentar 
recuperar a Petrobrás 
passou a conta para os 

consumidores.”

uma nova empresa. A Lar não foi deslistada 
e deve retornar ao mercado em breve. Tí-
nhamos que ter em oito coletas, seis que não 
houvesse presença de salmonela e passamos.  
Estranhamos o afastamento, porque o cliente 
europeu quer nosso produto. Agora acredito 
que as coisas estão caminhando para uma 

“Embargos afetam 
produtos agrícolas”

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

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!

www.metropolitanatratores.com.br

Irineo da Costa Rodrigues -  Na Lar, 
por exemplo, não está ocorrendo alojamentos 
espaçados. Lógico que nós cumprimos aque-
les 10 a 12 dias essenciais, o vazio sanitário, 
que controla salmonela. Mas eles não estão 

ficando muito mais tempo que isso.  Com 
relação a prejuízos financeiros, também não 
houve. A cooperativa blindou o integrado e 
está absorvendo esse problema, não compro-
metendo assim a renda do produtor. 
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Reunião busca capacitação de piscicultores

O zootecnista da Emater, Sergio Hemn (foto), proferiu um trei-
namento aos membros da Aquioeste (Associação dos Aquicultores 
do Oeste do Paraná) no dia 15 de maio, no auditório do sindicato. 
Entre os assuntos repassados aos piscicultores estiveram análise de 
mercado, restrições ambientais, qualidade da água, sistema de produ-
ção, tamanho de açudes e comportamentos metabólicos das tilápias.  

A ideia é preparar os produtores para terem sucesso na produção. 
Ele também apresentou estratégias de ação e de controle, como por 
exemplo comprar rações à curta distância e não estocar, uma vez que 
70% do custo de produção é somente com o alimento dos peixes. Uma 
cartilha básica de criação de peixes, elaborada por diversas entidades, 
também foi entregue. 

Mulheres discutem gestão de tempo e empoderamento
O Núcleo de Mulheres do Sindicato Rural de 

Cascavel reuniu-se no dia 10 de abril para o se-
gundo módulo de capacitação, com a consultora 
Bernadete Martins. O tema desta vez foi gestão 
de tempo.

Na ocasião, elas aprenderam a organizar de 
uma forma melhor o cronograma de atividades 
diárias, por meio de um “tempograma”. “O ob-
jetivo foi mostrar que temos tempo, mas mui-
tas vezes não sabemos utilizar. Ouvimos muita 
gente dizer que não tem tempo para as coisas, 
mas temos que nos organizar para podermos fa-
zer tudo que queremos, precisamos e queremos”, 
disse Elza Maria, colaboradora do sindicato. 

O primeiro módulo aconteceu no dia 28 de 
março e abordou o empoderamento feminino. 

No encontro do mês de maio, o Comder 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural 
de Cascavel) discutiu o Plano de Ação da enti-
dade, feito em 2013 com o Sebrae. Válido até 
2019, o conselho pretende reativá-lo.

Quem comandava o Comder na época da 
elaboração do planejamento era o engenheiro 
agrícola Valmor Pietsch. Ele fez uma apresen-
tação do diagnóstico e propósitos averiguados 
na ocasião. Ficou combinado que os conselhei-
ros vão estudar melhor o plano e tentar voltar 
a utilizá-lo. 

Na sequência a diretoria apresentou uma 
tabela com a lista de equipamentos da prefeitu-
ra – sob responsabilidade do Comder – cedidos 
às 23 associações de agricultores do município 
e seus respectivos estados de conservação. 
Algumas associações não responderam e ficou 
decidido que os presidentes de todas elas serão 
convocados às reuniões para dar explicações.  
Licitações da Secretaria de Agricultura e au-
diência pública sobre os agrotóxicos também 
estiveram entre os assuntos.  Também ficou 
aprovado pelos conselheiros a doação de R$ 50 
mil ao Show Pecuário 2018. Outro assunto im-
portante definido foi o de convocar os coman-
dantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal 
para falar sobre segurança no campo.

PISCICULTURA E
LEGISLAÇÃO EM PAUTA

O Comder esteve reunido novamente no 
dia 5 de abril, no auditório do sindicato. Na 
ocasião  um dos principais assuntos discutidos 
foi o Programa Municipal de Piscicultura.  O 
programa está desenvolvendo um fundo a pe-

Planejamento e pisciculura: temas de reuniões do Comder

quenos produtores com parceria entre Emater, 
Comder e o sindicato devido a grande dificul-
dade de obter financiamentos. Outro problema 
bastante comentado foi a demora para emissão 
da licença ambiental do IAP (Instituto Am-
biental do Paraná), o que atrasa a expansão do 
programa

No entanto, o projeto é exemplo. Ele con-
corre à edição 2017/2018 do Prêmio MuniCi-
ência, que busca identificar, reconhecer e rea-
plicar práticas inovadoras em gestão municipal, 
selecionou em sua 2ª etapa, quinze iniciativas 
inovadoras.

Outro assunto debatido foi o projeto de lei, 
em tramitação na Câmara Municipal de Casca-
vel, que pretende que a merenda escolar até o 
ano de 2022 seja toda composta por produtos 
orgânicos. 

Vazio sanitário 
inicia em junho

Com objetivo de controlar a inci-
dência da ferrugem asiática em lavouras 
paranaenses, o vazio sanitário da soja 
vai de 10 de junho até 10 de setembro 
deste ano.  Neste período é necessário 
manter as áreas sem plantas vivas de 
soja, para reduzir a sobrevivência do 
fungo Phakopsora pachyrhizi, causador 
doença. Quem fiscaliza esse período é 
a Adapar (Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná), que também recebe 
denúncias para eventuais descumprido-
res da lei. 

Visando atender melhor e criar 
um novo canal de comunicação, 
agora o Sindicato Rural de Casca-
vel tem atendimento via WhatsA-
pp. Converse conosco pelo número 
(45) 99924-0848 e adicione-o em 
sua agenda para receber nossas 
mensagens, avisos e informações.

Sindicato agora 
tem Whatsapp

Roman discute legislação no sindicato - O deputado federal Evandro Roman 
esteve no dia 7 de abril pela manhã no Sindicato Rural de Cascavel. Juntamente com o presidente 
Paulo Orso, o vice-prefeito Jorge Lange e o secretário de Agricultura Agassiz Linhares Neto, foram 
discutidas estratégias e ações para o agronegócio local. Além disso, foram discutidos legislações e 
certificações de produtos orgânicos. 
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O Sindicato Rural de Cascavel firmou, no 
dia 21 de maio, mais uma grande parceria para 
os associados. Trata-se de um convênio com a 
Unopar, tradicional instituição de ensino supe-
rior do Brasil. 

Agora os associados terão acesso a descon-
tos a partir de 10% para cursos de graduação e 
pós-graduação da universidade, que oferece na 
sua grade curricular cursos da área do agrone-
gócio, como Agronomia em Cascavel e Medicina 
Veterinária em Cornélio Procõpio. Estiveram 
representando a instituição de ensino o profes-
sor Anderson dos Santos Stefanutto, diretor da 
Unopar de Cascavel e Edna Brum Bebber, res-
ponsável pelo marketing da unidade, Além dos 
representantes da universidade, participaram da 
assinatura do contrato o presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, Paulo Orso e o diretor secre-
tário, Paulo Vallini. 

Em Cascavel, a Unopar está localizada na 
Avenida Rocha Pombo, 2005, Região do Lago. 
São mais de 23 cursos presenciais, incluindo 

Sindicato Rural celebra convênio com a Unopar

Câmara aprova lei municipal de conservação de solos

Nova convenção coletiva foi assinada

Agronomia. Além disso, há uma série de opções 
em pós-graduação e também de cursos na mo-
dalidade EaD (Ensino à Distância). “Mais uma 

conquista para o sindicato, que atua, juntamente 
com todo o Sistema CNA/Faep/Senar, da forma-
ção à formatura”, disse Paulo Orso. 

Proposto pelo presidente da Câmara Muni-
cipal de Cascavel, Gugu Bueno (PR), o Projeto de 
Lei 182/2017, que institui em Cascavel o Pro-
grama Municipal de Incentivo a Conservação de 
Solo e Água, foi aprovado pela totalidade dos vo-
tos dos vereadores na sessão do dia 15 de maio.  

“A construção de terraços e curvas de nível 
em propriedades rurais evita sérios danos am-
bientais e econômicos causados pelo mau uso 
do solo e impede que terras férteis sejam trans-
formadas em áreas improdutivas, agredindo o 
meio natural e degradando as estradas rurais”, 
explicou Gugu Bueno. O programa, denominado 
“Programa Conservando Mais”, autoriza tam-
bém o Poder Público Municipal a adquirir má-
quinas e implementos agrícolas para execução 
dos serviços.

Os interessados em ingressar no programa 
deverão se cadastrar perante o Poder Público 
Municipal, para serem atendidos pelos serviços 
oferecidos pelo Programa Conservando Mais. 
Recebida a solicitação dos serviços do proponen-
te, a prefeitura emitirá parecer acatando ou não 
a viabilidade da execução, no prazo de 30 dias a 
contar da data de protocolo. Poderão ser benefi-
ciários todos os produtores rurais do município, 
pessoa física ou jurídica, que seja proprietário, 
arrendatário, parceiro ou meeiro de área rural 
no Município de Cascavel, individualmente ou 
em sociedade. Serão atendidos preferencial-
mente os produtores rurais com área rural de 
até 72 hectares. Os produtores rurais com área 

superior a 72 hectares, serão atendidos quando 
houver disponibilidade de equipamento e não te-
rão direito ao subsídio de horas máquinas, pa-
gando o dobro do valor tabelado. Os produtores 
rurais terão o direito de até 25 horas/máquinas 
anualmente. Quando for necessário ultrapassar 
a quantidade de horas/máquinas, o benefício a 
ser recebido, será analisado por equipe técnica 
da Secretada Municipal de Agricultura e Comder 
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural). 

Os valores arrecadados com os serviços 
oferecidos serão obrigatoriamente depositados 
em conta específica do Fundo Municipal de De-
senvolvimento Rural. As despesas oriundas da 
presente lei serão custeadas com recursos pró-
prios da Secretaria Municipal de Agricultura e 
pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, 
através das receitas recebidas pelos serviços 
prestados pela lei. O diretor do sindicato, Paulo 
Vallini, acompanhou a sessão.

A Convenção Coletiva de Trabalho 
2018/2019 dos trabalhadores rurais de Cascavel 
e região foi assinada no dia 3 de maio. As prin-
cipais mudanças foram reajustes salariais para 
o piso e para a remuneração dos servidores que 
ganham acima do teto mínimo. 

De acordo com o documento, o salário pas-
sou de R$ 1.175 para R$ 1.202, o que confi-
gura um reajuste de 2,3%. Para os que recebem 

acima disso, o reajuste também foi de 2,3%. O 
montante é maior que os aumentos dos salários 
estadual e nacional. 

O documento foi assinado pelo presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Roberto Orso, 
e pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Cascavel, Ulisses Gotardo Perozzo. Ele 
é válido do dia 1º de maio de 2018 até 30 de 
abril de 2019. 

Dia 1 de Setembro/2018
SÁBADO - A PARTIR DAS 10h

www.angusriodapaz.com.br
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Areac foi sede de 
audiência pública
Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteção aos 
Animais da Assembléia 
Legislativa do Paraná realizou 
audiência pública em Cascavel 
para debater ideologia e ciência

A Areac (Associação Regional dos Enge-
nheiros Agrônomos de Cascavel), viveu uma 
data história no dia 28 de abril deste ano. Ela 
abriu suas portas para receber uma audiência 
pública promovida pela Comissão de Ecologia, 
Meio Ambiente e Proteção aos Animais da 
Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, 
coordenada pelo deputado estadual Rasca Ro-
drigues.

Tendo como anfitrião o presidente da 

FITOSSANITÁRIOS

Areac, engenheiro agrônomo Francisco Justo 
Júnior e demais diretores, foram recepciona-
dos ainda os vereadores Paulo Porto e Celso 
Dalmolin, Adriano Riesemberg, diretor da 
Adapar/Curitiba, Miroslau Bailak, chefe da 
10ª Regional de Saúde, o promotor de Justiça, 
Angelo Mazzuchi, o promotor do Ministério 
Público do Trabalho, Renato Dal Ross, o presi-
dente do Sindicato Rural, Paulo Orso, o chefe 
do Núcleo Regional da Seab de Cascavel, Ma-
noel Márcio Chaves e o secretário municipal 
de Agricultura, Agassiz Linhares Neto.

Para Francisco Justo Júnior, foi um mo-
mento ímpar na discussão e na uniformidade 
de discursos em torno da utilização dos pro-
dutos combatentes às pragas no Paraná. “Toda 
a sociedade ganhou com esse encontro”.

O presidente da Federação dos Engenhei-
ros Agrônomos do Paraná, engenheiro agrô-
nomo Ricardo Palma, também presente, disse 

Atraso no plantio e na colheita da soja levou agricultores a optarem pelo trigo por medo das geadas

que o profissional tem a responsabilidade até 
a etapa da prescrição da receita. “Se aplicado 
corretamente e seguindo as orientações de 
um profissional capacitado, esse produto não 
fará mal”, disse.

O diretor da 10ª Regional de Saúde, Mi-
roslau Bailak, defendeu o equilíbrio como 
fator preponderante no avanço dessa questão. 
“É preciso produzir alimentar e pensar no solo 
e no meio ambiente, com resultado de pro-
dução e que evite lesões ao ser humano”. Ele 
finalizou parabenizando os organizadores pela 
grandiosidade do evento.

Rasca Rodrigues, deputado estadual e 
presidente da Comissão de Ecologia, Meio 
Ambiente e Proteção aos Animais da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Paraná, disse 
que já existem pesquisas bastante avançadas 
no que tange à produção com menos produto. 
“Sou agrônomo, filho de agricultor e ciente do potencial do agronegócio em nosso Esta-

do, mas é preciso reduzir esse percentual de 
produtos utilizados no combate às pragas do 
campo”.

Já Riesemberg da Adapar defendeu uma 
maior integração com as policias para comba-
ter o contrabando de defensivos, que segundo 
estudos pode hoje representar 20% do con-
sumido no país. O promotor Angelo também 
defendeu um maior rigor nas leis de fiscali-

zação.
SINDICATO RURAL

O presidente Paulo Orso e o diretor se-
cretário do sindicato Paulo Vallini falaram 
durante o evento. Orso disse que a preocu-
pação do setor é grande, uma vez que eles 
também produzem alimentos para consumo 
próprio e de suas famílias. Orso frisou que, 
apesar de já ser muito bem feito pela Faep 
e pelo Senar, um dos maiores desafios é 

capacitar o setor para a aplicação correta, 
distanciando-se da discussão ideológico e 
se aproximando da ciência. Vallini fez uma 
apresentação com os números oficiais da 
Adapar sobre o consumo de defensivos e 
uma tabela das quantidades necessárias de 
acordo com as recomendações técnicas. “Os 
números mostram que não há exageros. Não 
há abuso”, comprovou. Outros diretores do 
sindicato também participaram. 

A mesa de honra foi composta por representantes do Governo do Estado, autoridades municipais, Ministério Público, deputados e vereadores de Cascavel

Agende sua revisão preventiva:
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Apepa promoveu 
encontro estadual
A Associação de Planejamento 
Agropecuário (Apepa) promoveu 
em Cascavel o Encontro Estadual 
de Assistência Técnica, que 
aconteceu na sede da Associação 
Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel (Areac)

Engenheiros agrônomos de todo o Paraná, 
participaram no dia 20 de abril, na sede da 
Areac (Associação Regional dos Engenheiros 
Agrônomos de Cascavel), do Encontro Esta-
dual de Assistência Técnica, numa promoção 
da Apepa (Associação Paranaense de Planeja-
mento Agropecuário), com apoio da Areac. O 
objetivo do encontro foi repassar informações 
aos profissionais de planejamento, entre eles 
o Coban/Agro e eleger a nova diretoria da en-
tidade.

De acordo com o presidente da Apepa, 
Daniel Galafassi, a Apepa possui um convê-
nio com Banco do Brasil denominado Coban/
Agro. Ele dá acesso às empresas conveniadas 
à entidade para poder realizar projetos de as-
sistência aos produtores rurais enquadrados 
no PRONAF (Programa Nacional de Fortaleci-
mento da Agricultura Familiar). 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Depois de discussão e explanação so-
bre tema, deu-se início as palestras. A pri-
meira foi proferida por André Luiz Barberá, 
que falou sobre o Seguro Agro, destacando 
a importância de o possuir diante do eleva-
do risco de exposição das lavouras a eventos 
climáticos na região. Segundo ele, o seguro 
ainda evita o endividamento do cooperado e 
renegociação. O seguro agrícola cobre soja, 
milho, trigo, arroz, feijão, entre outras va-

riedades. A categoria Multirrisco é uma das 
mais procuradas, com cobertura contra gra-
nizo, geada, incêndio, raio, tromba d´água, 
ventos fortes, chuvas excessivas, seca e va-
riação constante de temperatura. O seguro 
também pode ser feito dentro da pecuária, 
para bovinos, suínos, aves e equinos, além 
de expandir para o campo florestal e aquíco-
la. A previsão de subvenção de seguro para 
este ano do governo é de R$ 384 milhões. 

A Associação Paranaense de Planejamento Agropecuário foi a organizadora do evento em Cascavel

Fone (41) 3232-8400 / (45) 3038-7388 - Email: apepa@ig.com.br

Cada dia mais o planejamento
agropecuário tem papel fundamental

na viabilização e lucratividade
das propriedades rurais. Visite nosso

site e conheça melhor o trabalho da
nossa entidade.

www.apepa.com.br

APEPA ASSOCIAÇÃO PARANAENSE
DE PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO

Logo em seguida, o presidente da Acopar 
(Associação dos Cotonicultores do Paraná), 
engenheiro agrônomo Almir Montecelli, abor-
dou a cotonicultura como alternativa. Falou 
ainda sobre os projetos voltados à retomada 
do plantio de algodão no Paraná, com boas 
perspectivas de envolvimento dos produtores. 
“Esse é o primeiro encontro no Paraná com 
profissionais da área técnica, para apresenta-
ção do projeto de retomada do algodão no Es-
tado. Até então, os encontros eram restritos a 
produtores”, relatou Montecelli.

O projeto de recuperação da cotonicultura 
no Paraná já conta com três anos e os pri-
meiros resultados começam a aparecer, com 
a adesão dos produtores. Na região oeste, os 
municípios com tradição na produção de algo-
dão são Diamante do Oeste, Ouro Verde, São 
Pedro do Iguaçu, Vera Cruz do Oeste e São José 
das Palmeiras. “Há alguns anos, o produtor de 
algodão não suportou a sucessão de situações 
negativas, como o ataque voraz do bicudo nas 
lavouras e a queda abrupta no preço da arro-
ba do algodão, levando esse produtor a partir 
para a exploração da soja”, disse Montecelli.  
A maior concentração de produção brasileira 
fica no cerrado. Hoje, o País é um dos maiores 
produtores e exportadores, com ênfase para a 
rastreabilidade incutida em todo o processo de 
produção, com códigos de barra presentes nos 
fardos. “A fibra é essencial para o mercado da 
moda e há um grande apelo para abastecer 
esse mercado em todo o mundo”. Outro desa-
fio é contar com uma algodoeira no Estado.

O preço da arroba de algodão hoje está 
cotado a R$ 40, um preço considerado sa-
tisfatório. Já o algodão em pluma sai por R$ 
100 a arroba. “Estamos procurando grupos 
de produtores interessados na retomada 
dessa importante cultura no Estado”. Se-
gundo ele, diante do atual cenário, é inad-
missível o algodão propiciar menos que o 
dobro do lucro em comparação com a soja. 
A parceria com a associação garante a me-
canização do algodão do plantio à colheita. 
Ainda como parte da programação do encon-
tro estadual, o presidente da FEAPr, enge-
nheiro agrônomo Ricardo Palma, abordou 
o tema Ministério Público x Agrotóxicos e 
apontou algumas incongruências e falta de 
um entendimento maior por parte do Judi-
ciário. 

PRESIDENTE REELEITO
O evento contou com a eleição da nova 

diretoria do Apepa para os próximos anos. 
O engenheiro agrônomo Daniel Galafassi foi 
reconduzido ao cargo. O restante da diretoria 
é formado por: primeiro vice-presidente José 
Luiz Buss; segundo vice-presidente Jadir 
Fernandes de Miranda; diretor administrativo 
Udo Haase e diretor técnico Ricardo Antônio 
Palma.

Trigo ganha 
força no Oeste
Devido aos atrasos na colheita 
de soja e consequentemente da 
semeadura do milho safrinha, 
os produtores rurais da região 
apostaram no trigo mais uma vez

O trigo é a principal opção dos agriculto-
res dos 28 municípios que o Núcleo Regional 
da Seab de Cascavel abrange. De acordo com 
José Pértile, técnico do Deral (Departamen-
to de Economia Rural) de Cascavel, 145 mil 
hectares de trigo foram plantados, o que re-
presenta um aumento de 45 mil hectares em 
comparação com a safra passada. Até o dia 14 
de maio, 85% já havia sido semeado. “Houve 

SAFRA

alguns atrasos pela falta de chuva”, comentou. 
A estimativa é que sejam produzidos 456 mil 
toneladas. 

Com relação ao milho safrinha, em 
2017/2018 foram cultivados 377.485 hectares 
na região, número bem menor dos atuais 300 
mil (-28%). A quebra já é prevista. “Tivemos 
estiagem e isso prejudicou o desenvolvimen-
to das plantas. Não sabemos ainda de quanto 
ela será, mas a quebra vai existir”, afirmou. A 
chuva registrada na segunda semana de maio 
ajudou a aliviar um pouco os estragos. 

O atraso também aumentou os produtores 
que aderiram à aveia, por exemplo. As áreas 
em pousio, antes previstas pelo Deral, tam-
bém diminuíram. De acordo com Pértile, não 
são significativas. 

Segundo o Deral, 145 mil hectares de trigo foram plantados nos 28 municipios da região
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AquiOeste é criada
para fortalecer setor

Produtores organizaram 
a entidade após a criação 
do Programa Municipal de 
Piscicultura, com o objetivo de 
fortalecer a piscicultura regional

Criada com o objetivo de fortalecer o setor 
produtivo em ascensão em Cascavel, no dia 23 
de abril foi fundada, no auditório do Sindicato 
Rural de Cascavel, a AquiOeste (Associação 
dos Aquicultores do Oeste do Paraná). Durante 
a solenidade, a primeira diretoria foi eleita com 
o produtor rural Valcir Zanini como presidente.

Com apoio da Secretaria de Agricultura 
de Cascavel, da Emater e do sindicato, a as-
sociação nasceu para fortalecer, unir, facilitar 
o acesso ao comércio, à aquisição de matéria-
-prima e à prestação de serviços. Depois da 
criação do Programa Municipal de Piscicultura, 
surgiu a necessidade de organizar o segmento. 

“Nossa primeira batalha será conseguir 
uma escavadeira hidráulica, ou pantaneira, 
para a associação. Precisamos de maquinário 
para construir os açudes e arrumar os aces-

PISCICULTURA

sos. Com a associação também ganhamos em 
representatividade e poder de negociação, uma 
vez que vamos comprar em bloco os insumos e 
máquinas”, disse Valcir. 

O restante da diretoria eleita é composta 
por: vice-presidente Fábio Dalbosco; Sizefredo 
Rossi 1º secretário; Nereide Dolla 2º secretá-
rio; José Morelato como tesoureiro e Nilson 
Schinvelski 2º tesoureiro. O Conselho Fiscal 
será formado por Altair Balbinotti, Alceu Filho 
e Marcos Prado. 

BUROCRACIA E TREINAMENTOS
No dia 7 de maio ocorreu outra reunião 

com o grupo, também no sindicato. Na ocasião, 
foram recolhidas todas as fichas dos sócio-fun-
dadores e aconteceu a homologação da entida-
de. Na ocasião, a diretoria foi novamente em-
possada e autoridades como o deputado federal 
Nelson Padovani e o vereador Mauro Seibert 
participaram. 

No mesmo dia o zootecnista da Emater, 
Sergio Hem, entregou o calendário de capaci-
tações dos piscicultores de Cascavel, que terão 
treinamento técnico fornecido pelo órgão. “Pre-
cisamos nos qualificar. Não é fácil no começo. 
Para dar certo não podemos ser amadores, mas 
sim profissionais”, finalizou Valcir. 

”Nossa primeira batalha 
será conseguir uma 

escavadeira hidráulica 
ou pantaneira para a 

associação”
VALCIR ZANINNI

Presidente da AquiOeste

A reunião que deu origem à entidade foi muito bem prestigiada por piscicultores e autoridades

Certificado de Autorização CAIXA nº 7-5828/2018

DOAÇÃO APOIO

Sorteio: 26 de setembro de 2018   

CAMPANHA SOLIDÁRIA 
EM PROL DO HOSPITAL 
DE CÂNCER DE BARRETOS
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Adquira sua rifa em um dos concessionários Case IH 
em todo o Brasil ou no Hospital de Amor Barretos.

CONSTRUA SUA VIDA
SALVANDO VIDAS!

R$ 50,00
Adquira uma rifa e concorra a 1 Trator 
Case IH Farmall 80. 
Cada rifa tem dois números.
É mais chance de ganhar!

0695_18-AD-Sindirural-Hospital-Cancer-21,3x27,1cm-ALTA.pdf   1   17/05/2018   09:58:17
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Show Pecuário já tem 
palestras definidas
Várias palestras já estão 
confirmadas para a 4ª edição 
do Show Pecuário. O evento 
acontece nos dias 24, 25, 26 e 
27 de julho, em Cascavel, e é 
organizado pelo Sindicato Rural 
de pela SRO 

Entre os temas da 4ª edição do Show 
Pecuário, que acontece no Parque de Exposi-
ções Celso Garcia Cid, de 24 a 28 de julho, em 
Cascavel, estão a qualidade de silagem, novos 
materiais para cobertura de silos, novos equi-
pamentos de ensilagem e inoculantes, período 
de transição nas vacas leiteiras, qualidade do 
leite, controle de diarreia de bezerros, ven-
tilação e ambiência em produções, genoma, 
recria na pecuária de corte, integração lavou-
ra-pecuária entre muitas outras.

O Show Pecuário foi criado com o objetivo 
de ser um grande disseminador de tecnologia, 
informação e de novos negócios aos criadores 
de animais da região Oeste do Paraná. Além 

EVENTO

da feira dos expositores da indústria, do co-
mércio e da prestação de serviços, o Show 
Pecuário 2018 vai reunir bovinos de leite e 
corte, ovinos e equinos, que vão participar de 
leilões, julgamentos e do balcão permanente 
de negócios. Palestras, workshops e reuniões 
também serão realizadas ao longo dos quatro 
dias da feira. 

Um dos palestrantes confirmados é Mar-
cos Neves Pereira, médico veterinário, doutor 
em zootecnia e professor da Universidade Fe-
deral de Lavras (MG). Ele irá falar sobre sila-

gem, qualidade de forragem e tamanho de par-
tículas. “O tamanho das partículas determina 
longevidade e saúde da vaca além da disponi-
bilidade de amido no rúmen, principal fonte 
de energia da silagem”, disse. Para aprender 
os tamanhos certos, Marcos ensinará regula-
gens de ensiladeiras entre outras dicas. 

Outro palestrante confirmado é Rodrigo 
de Almeida, médico veterinário, doutor em 
produção animal e professor da UFPR (Uni-
versidade Federal do Paraná). Ele falará sobre 
o período de transição e seus benefícios para a 
pecuária leiteira. A adoção de algumas práti-
cas ajuda a aumentar a produtividade durante 
a lactação e evitar hipocalcemia nos animais. 

O período de transição é conhecido como 
periparto, englobando as três semanas antes 
do parto e as três após. Embora seja curto, 
ele é um momento bastante delicado para o 
animal. De acordo com ele, durante essas se-
manas é necessário que os pecuaristas de lei-
te garantam mais conforto, saúde e uma boa 
nutrição. As atitudes mais cuidadosas refle-
tem positivamente na lactação e num retorno 
reprodutivo mais precoce. Rodrigo esteve na 
edição do Show Pecuário de 2017.  

Há poucas vagas disponíveis para 
sua empresa participar de uma das me-
lhores feiras agropecuárias do Oeste do 
Paraná. Os interessados na aquisição de 
estandes podem ligar com a Deborah no 
Sindicato Rural pelo número (45) 3225-
3437 ou com a Andreia, da Sociedade 
Rural, pelo telefone: (45) 3228-2526.

Estandes

DESCONTO DE

R$ 34.000

FORD RANGER 2018
XLS 2.2L CD DIESEL 4X4 MT (CAT. JLA8)

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

60 MESES
PARA PAGAR
E VOCÊ AÍ
PARADO?

AGORA PODE CONTAR
COM A FORD.

De

R$ 154.490
Por

R$ 120.490
à vista

MESES

SOMENTE NA FORD:

PARA PAGAR60MESES

FORD RANGER 2018
• Motor Duratorq 2.2L (160 cv) • Diferencial traseiro blocante • Rodas de liga leve 17” • Direção elétrica • Câmera de ré
• Sensor de estacionamento traseiro • ISOFIX • Piloto automático • Vidros e retrovisores elétricos • 7 air bags 

MESES

PARA PAGAR60

FORD RANGER 2018

DESCONTO DE

R$ 30.600
De

R$ 180.190
Por

R$ 149.590
à vista

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

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000

Na cidade, somos
todos pedestres.

Preços válidos até 5/6/2018. Ranger XLS 2.2L Diesel CD 4x4 MT 2018 (cat. JLA8) a partir de R$ 120.490,00 à vista. Ranger XLT 3.2L Diesel CD 4x4 AT 
2018 (cat. JMX8) a partir de R$ 149.590,00 à vista. Não abrangem seguro, acessórios, documentação e serviços de despachante, manutenção ou qualquer 
outro serviço prestado pelo Distribuidor. Valores válidos para cores sólidas, exceto a cor branca. Frete incluso.

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

MESES

FORD RANGER 2018

DESCONTO DEPor à vista

MESES
XLT 3.2L DIESEL CD 4X4 AUTOMÁTICA (CAT. JMX8)

AF AD ABRADIF Cascavel 203x271mm.pdf   1   09/05/18   16:46
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Acaba licenciamento 
da pecuária de corte
IAP oficializa medida que 
isenta a bovinocultura de 
corte em sistemas extensivo e 
semiconfinamento de possuir 
licenciamento ambiental

Por meio de um trabalho intenso da di-
retoria e da equipe técnica da FAEP, os pe-
cuaristas envolvidos com a bovinocultura de 
corte em sistemas extensivo e semiconfina-
do estão isentos do licenciamento ambiental, 
fornecido pelo IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), independente do número de ani-
mais. A medida foi oficializada no dia 9 de 
maio, por meio de ofício, assinado pelo pre-
sidente da entidade, Paulino Heitor Mexia.

Diante da decisão, os pecuaristas de 
corte em sistema extensivo e semiconfina-
do, podem tomar crédito junto aos agentes 
bancários sem a necessidade de anuência do 
Instituto Ambiental do Paraná. Isso permite, 
entre outras coisas, a tomada de recursos 
para investimentos e, consequentemente, 
continuidade das atividades, com eficiência.

“Existia a necessidade de esclarecer 
esse ponto na portaria IAP n° 29, de 6 de 
fevereiro de 2018. Por isso solicitamos, o 
entendimento do IAP  a respeito da isenção 
de licenciamento ambiental para a atividade. 
Isso era necessário para que os produtores 
pudessem trabalhar e se planejar”, destaca o 

PRODUTIVIDADE

Medida permite que pecuaristas obtenham crédito sem anuência da entidade para investimentos

presidente da FAEP, Ágide Meneguette.
Na ocasião, a FAEP tinha enviado ofício 

ao IAP, pedindo esclarecimento a respeito da 
isenção de licenciamento ambiental para ati-
vidade de bovinocultura de corte em sistema 
extensivo e semiconfinado conforme artigo 
6° da portaria IAP n° 29: “Ficam isentos de 
Licenciamento Ambiental as atividades de 
bovinocultura de corte em sistemas extensi-
vo e semiconfinado.”

Ainda, segundo o documento, as ins-

tituições bancárias estavam solicitando a 
dispensa de licenciamento ambiental. Entre-
tanto essa modalidade só é exigida para os 
empreendimentos de bovinocultura de corte 
confinada e de leite confinada e semiconfi-
nada de porte micro conforme o artigo 7°: 
“Ficam passíveis de Declaração de Dispensa 
de Licenciamento Ambiental os empreendi-
mentos de bovinocultura de corte confinada 
e de leite confinada e semiconfinada de porte 
micro.

Venha conhecer nossa linha de pneus e câmaras de 
ar para linha agrícola, camionetes, motocicletas, 

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

(45) 3220 4567
ROD. BR 277 - KM 590, N. 9152

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

CSA discute aftosa 
e salmonelose
O Conselho Municipal de 
Sanidade Agropecuária de 
Cascavel (CSA) lançou campanha 
de vacinação contra aftosa e 
discutiu salmonelose durante 
reunião no Sindicato Rural

A primeira reunião do CSA (Conselho Mu-
nicipal de Sanidade Agropecuária de Cascavel) 
em 2018, realizada no auditório do sindicato, 
foi marcada pelo lançamento da primeira eta-
pa da campanha de vacinação contra a febre 
aftosa no Paraná. A salmonelose também fez 
parte das discussões do grupo. 

Com relação à aftosa, quem comanda a 
ação é a Adapar (Agência de Defesa Agro-
pecuária do Paraná). Até o dia 31 de maio 
os pecuaristas precisam vacinar bovinos e 
bubalinos com até 24 meses. Apesar do Pa-
raná estar em busca do pleito de tornar-se 
livre da doença sem vacinação, ainda não há 
nenhuma certeza. “Tudo continua sendo feito 
da mesma forma. O Mapa (Ministério da Agri-
cultura, Abastecimento e Pecuária) já fez uma 
auditoria no Paraná e aparentemente fomos 
bem avaliados. No entanto, ainda nada oficial 
foi divulgado. A partir disso as coisas podem 
caminhar, mas o ideal é que continuemos a 
fazer a nossa parte”, frisou a médica veteri-
nária da Adapar, Luciana Riboldi. 

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, ressaltou a necessidade das enti-
dades se unirem para garantir o novo status já 
no ano que vem. “Vamos pedir o compromisso 
da governadora Cida Borghetti e do novo se-
cretário de Agricultura, George Hiraiwa, para 
que eles consigam acelerar o processo para 
2019, como já solicitado. Não podemosentrar 
no outro bloco, em 2022”. 

Na sequência, a fiscal agropecuária da 
Adapar em reprodução avícola, Odete Medei-
ros, proferiu uma palestra sobre salmonelose. 
A apresentação começou sobre as leis do setor 
e seguiu sobre as obrigações e detalhamentos 
da doença e práticas de biosseguridade.  “São 
mais de 2.500 sorotipos de salmonelose e elas 
estão presentes em todos os ambientes. Ex-
tingui-la é utópico. O que precisamos fazer é 
controlar”, comentou adicionando o exemplo 

AVICULTURA

de que elas vivem até 300 dias em vassou-
ras, 98 em rações e 228 em roupas. “Alguns 
avicultores dizem que as cooperativas proí-
bem até ter suínos para consumo próprio na 
propriedade. Não é uma lei, mas concordamos 
porque garante uma maior segurança à carne 
do frango”, informou.

De acordo com eles, 93% dos aviários de 
Cascavel são registrados na Adapar e adotam 
todas práticas ideais, o que garante um pro-
duto de qualidade, um produto seguro. “No en-
tanto é preciso resolver esse nosso gargalo de 
postura comercial. Pedimos apoio dos outros 
órgãos para que os outros avicultores também 
registrem seus aviários conosco para adotar e 
manter as boas práticas. Teoricamente, quem 
não está registrado não pode nem alojar novos 
lotes de aves”, colaborou a veterinária Lucia-
na. 

Por fim, os diversos boatos do agro foram 
comentados, como os hormônios na carne de 
frango, o que prejudica toda a cadeia pro-
dutiva. A presidente do CSA, a engenheira 
agrônoma Andrea Mörschbächer, frisou que 
é preciso defender nosso setor e mostrar a 
nossa qualidade. “Fazemos bem feito e sem-
pre estamos tentando melhorar. Precisamos 
defender a agropecuária e desmistificar as 
mentiras”, destacou. O diretor secretário do 
sindicato, Paulo Vallini, pediu para que fosse 
encaminhado um ofício ao CSA do Paraná pe-
dindo apoio para lidar com os mitos. 

Conselho lança campanha e discute problema comum na avicultura

”Fazemos bem feito e 
sempre estamos tentando 

melhorar. Precisamos 
defender a agropecuária e 
desmistificar as mentiras”

ANDREA MÖRSCHBÄCHER 
Presdente do CSA
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Agrishow superou 
volume de negócios
A feira contabilizou R$ 2,7 
bilhões em negócios e recebeu 
visitantes qualificados do 
Brasil e do exterior que 
conheceram diversas novidades 
e lançamentos de mais de 
800 marcas nacionais e 
internacionais

 

A maior edição 
de todos os tempos. A 
25ª Agrishow - Feira 
Internacional de Tec-
nologia Agrícola, que 
aconteceu de 30 de 
abril a 4 de maio de 
2018 obteve um crescimento na realização de 
negócios de cerca de 22%, o que significa um 
volume de R$ 2,7 bilhões. Na edição anterior, 
foram registrados negócios da ordem de R$ 
2,2 bilhões. Por segmento, o crescimento na 
intenção de compra de máquinas e equipa-
mentos é: armazenagem (15%), grãos, frutas 
e café (25%), pecuária (8%) e irrigação (14%).

A Agrishow 2018 refletiu a importância 
e o dinamismo do agronegócio brasileiro. 
“Nesta edição, os produtores rurais puderam 
encontrar todas as soluções para suas ativi-

FEIRA

dades, incluindo máquinas e implementos de 
avançado nível tecnológico, inovações em tec-
nologia digital para o campo, que incremen-
tarão a produtividade, a rentabilidade, a sus-
tentabilidade das culturas. Certamente, o agro 
nacional está posicionando o país como pro-
tagonista mundial na produção de alimentos, 
energia e fibras, e na Agricultura 4.0”, afirma 
Francisco Matturro, presidente da Agrishow.

A 19ª Rodada Internacional de Negócios 
reuniu fabricantes brasileiras de máquinas, 
implementos agrícolas, pecuária e equipa-
mentos de irrigação, com compradores (im-

portadores, distribuidores e representantes) 
procedentes da África do Sul, Etiópia, Irã, 
Nigéria, Peru, Quênia, Rússia, Tanzânia e 
Zimbábue. Foram 16 compradores estrangei-
ros, que durante três dias reuniram-se com 
60 empresas brasileiras, em uma ação de 
promoção comercial que resultou em cerca de 
520 reuniões e mais de US$ 24 milhões, entre 
negócios fechados e futuros para os próximos 
12 meses. Denominada Projeto Comprador, 
a Rodada Internacional de Negócios foi or-
ganizada pelo Programa Brazil Machinery 
Solutions, uma parceria entre a Agência Bra-

A Agrishow teve público de 159 mil pessoas esta sua 25ª edição

A 19ª Rodada Internacional de Negócios teve participantes da África do Sul, Etiópia, Irã, Nigéria, Peru, Quênia, Rússia, Tanzânia e Zimbábue

sileira de Promoção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil) e a Associação Brasilei-
ra da Indústria de Máquinas e Equipamentos 
(ABIMAQ).

Em relação ao número de visitantes da 
Agrishow 2018, foram 159 mil pessoas nos 
cinco dias de evento. As mais de 800 marcas 
expositoras nacionais e internacionais ressal-
taram a qualificação desses visitantes, forma-
da, sobretudo, por compradores e produtores 
rurais de pequeno, médio e grande portes do 
Brasil e do exterior.

A Agrishow 2018 é uma iniciativa das 
principais entidades do agronegócio no país: 
Abag – Associação Brasileira do Agronegó-
cio, Abimaq – Associação Brasileira da In-
dústria de Máquinas e Equipamentos, Anda 
– Associação Nacional para Difusão de Adu-
bos, Faesp – Federação da Agricultura e da 
Pecuária do Estado de São Paulo e SRB - So-
ciedade Rural Brasileira, e é organizado pela 
Informa Exhibitions, integrante do Grupo In-
forma, um dos maiores promotores de feiras, 

A feira refletiu a importância e o dinamismo do agronegócio brasileiro, reunindo empresas dos mais diversos segmentos

conferências e treinamento do mundo com 
capital aberto. A próxima edição da Agrishow 
será promovida de 29 de abril a 03 de maio 
de 2019.

Case IH levou 
principais 
novidades do 
seu portfólio

A Case IH levou as principais novidades 
de seu portfólio de produtos à Agrishow 2018. 
Além de promover os lançamentos da série 
A8810 de colhedoras de cana, com modelos 
de uma linha e para espaçamento duplo alter-
nado, a marca apresentou o seu drone e um 
gerenciador de colheita.

Também estveram em destaque toda li-
nha de colheitadeiras Axial-Flow, os tratores 

O vice-presidente da Case IH para a América Latina, Mirco Romagnoli, fez a doação de um trator 
Farmall 80 ao Hospital de Câncer de Barretos, representado pelo seu diretor Henrique Prata

da linha Farmall, Puma, Magnum e Steiger, 
além de plantadeiras, soluções de agricultura 
de precisão (AFS), entre outros equipamen-
tos. No evento, a marca anunciau ainda o seu 
programa piloto de autonomia e novos planos 
de manutenção preventiva. 

Na ocasião, a Case IH fez a doação de um 
trator, modelo Farmall 80 plataformado, para 
o Hospital de Câncer de Barretos. A chave da 
máquina foi entregue pelo vice-presidente da 
Case IH para a América Latina ao diretor do 
Hospital, Henrique Prata, durante coletiva à 
imprensa. O trator será rifado e toda a verba 
arrecadada revertida para a entidade. Os in-
teressados poderão adquirir números duran-
te em todas as concessionárias do Brasil e o 
sorteio será realizado no dia 26 de setembro 
deste ano.

Firestone 
comemora 
95 anos de 
presença no 
Brasil

Aproveitando a sua participação na 25ª 
edição da Agrishow, a Firestone realizou im-
portantes lançamentos de produtos que ofere-
cem maior capacidade de carga, excepcional 
tração e vida útil mais longa, trazendo ao 
usuário a melhor opção de custo e benefício.

No estande da empresa, os visitantes 
foram apresentados à nova linha Firestone 
Performer Row Crop para pulverizadores. O 
produto foi construído com cintas de aço que 
permitem carregar mais carga a velocidades 
elevadas economizando tempo e combustível. 
Com o design patenteado, Dual Angle Lug, a 
área de contato é aumentada e assim propor-
ciona cerca de 4% de tração adicional.

Outro modelo que foi apresentado é o Flo-



Maio / Junho 2018 Maio / Junho 201826 27

tation Implement 600/50-22.5 para uso em 
eixos livres de implementos agrícolas e carre-
tas transbordo em usinas de cana de açúcar. 
Ele é o pneu ideal para obter uma menor com-
pactação do solo.

“Iniciamos as comemorações dos 95 anos 
da Firestone no Brasil durante a Agrishow. 
Para celebrar este importante marco, a em-
presa apresentou novas linhas de produtos 
ao mercado para fortalecer ainda mais o po-
sicionamento da marca”, comentou Renato 
Baroli, diretor de Vendas e Varejo da Bridges-
tone. “Ao longo do ano, teremos uma série de 
ações e novidades ligadas ao aniversário da 
companhia. Estamos ansiosos para continuar 
escrevendo a história da Firestone”, comple-
tou Baroli.

Novo 
Distribuidor de 
Sólidos Pegasus 
4.6 foi destaque 
da PLA

A PLA, que completa este ano 40 anos 
de expertise na fabricação de pulverizadores, 
com o portfólio de autopropelidos mais com-
pleto do mercado, apresentu na 25ª edição 
da Agrishow, novo modelo do PEGASUS 4.6 
AIR - um distribuidor autopropelido de pro-
dutos sólidos. A máquina foi projetada com o 
objetivo acabar com os problemas decorrentes 
da falta de homogeneidade, comum nos tra-
dicionais equipamentos que fazem a distri-
buição por meio de discos, utilizando a força 
centrífuga. Sua estrutura permite a aplicação 
de produtos sólidos, como sementes, fertili-
zantes e corretivos sobre culturas já implan-

tadas.  As barras de 30 metros com defletores 
garantem uma distribuição mais homogênea, 
ganho de tempo, economia de trabalho e de 
produtos aplicados.

FPT lançou 
nova linha de 
geradores de 
energia

Uma das principais produtoras de moto-
res, eixos e transmissões do mundo, a FPT 
apresentou sua nova linha de geradores de 
energia para o Brasil e América Latina duran-
te a Agrishow 2018. Eles oferecem potência, 
máxima eficiência e menor consumo de com-
bustível aliados à fácil manutenção e à segu-
rança do operador. Os novos geradores da FPT 
Industrial entregam ao mercado a elevada 
qualidade da marca e a experiência de quem 

atua há décadas no fornecimento de motores 
para o segmento de energia. A solução com-
pleta atende a uma ampla gama de aplicações 
de geração Standby (emergência), Potência 
Prime e Potência Contínua, com potências 
de 30 a 700 kVA disponíveis em 32 modelos, 
divididos nas configurações cabinada e plata-
forma. Além da elevada confiabilidade e quali-
dade, a produção é nacional, o que garante as 
facilidades do financiamento do Banco CNH 
Industrial.

A linha de geradores de energia já é co-
mercializada com sucesso em mercados da 
Europa, Ásia e Oceania. Com o lançamento 
no Brasil, a FPT passa a vender os gerado-
res em todos os países da América Latina, 
além da Argentina. Outro destaque apresen-
tado no evento é um protótipo de gerador de 
energia equipado com motor NEF6 movido a 
biometano, o que reforça a responsabilidade 
e compromisso da marca em pesquisas por 

combustíveis cada vez mais eficientes.

Sicredi  
participou da 
25ª Agrishow

Durante os cinco dias de feira, o estande 
do Sicredi ofereceu uma experiência completa 
de atendimento da instituição financeira co-
operativa. O espaço, desenvolvido de acordo 
com o novo conceito de ambientação arquite-
tônica da marca, explorou um dos principais 
diferenciais da instituição: o relacionamento. 
Com mais de 3,7 milhões de associados em 
todo o Brasil, o Sicredi tem uma longa história 
de parceria com o agronegócio. Em fevereiro, 
o ranking de desembolsos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) destacou a instituição em diversas 

A linha de gerador da FTP já é comercializada com sucesso na Europa, Ãsia e Oceania

O autopropelido Pegasus 4.6 Air foi apresentado pela PLA durante a feira

categorias: primeira posição nas linhas agro, 
7ª lugar em operações indiretas, subindo 
quatro posições em relação ao ano passado, 
e na 1ª posição em operações indiretas para 
pessoa física, ante a 4º colocação registrada 
em 2016. O ranking identifica o desempenho 
das instituições financeiras nas operações em 
que o BNDES participa no repasse de recursos 
por meio de um agente financeiro credencia-
do. Nos últimos três anos, o Sicredi também 
foi reconhecido pelo BNDES como o agente fi-
nanceiro com o maior volume de operações de 
investimento contratadas no âmbito do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) e um dos agentes finan-
ceiros que mais liberou volume de crédito no 
Plano Safra.

Enfardadoras 
são lançadas 
pela Ipacol

Resultado de uma parceria com empresas 
européias, a companhia gaúcha Ipacol lançou 
na Agrishow 2018 novas enfardadoras que 
vieram complementar a linha de produtos 
mostrados em pré-lançamentos na Expointer 
2017 e apresentados oficialmente no Show 
Rural Coopavel. Segundo o diretor comercial 
da Ipacol, Luís Carlos Parise, o mercado de 
fenação e forragem vem crescendo na medi-
da em que a produção pecuária, tanto de leite 
quanto de corte, está cada vez mais investin-
do em tecnologias que melhorem os índices 
de produtividade. Na Agrishow, a empresa 
apresentou os modelos de enfardadoras da 

marca italiana Maschio: o Entry 120 e o Ex-
treme 265 LTI, utilizados para enfardar pas-
tos de palha curta seca e verde, em fardos, 
amarrados com barbante e com kit expulsor de 
descarga de fardo. Também foram apresenta-
dos os modelos Extremo 265 HTC e 265 HTU, 
ideais para recolher produtos nobres, mais 
delicados, para tratores de até 95 HP. 

Segundo Antoniolli, as enfardadoras 
chegam para completar o portfolio total de 
produtos que a empresa possui, destinados 
a alimentação animal. “Só não temos equipa-
mentos para plantio, mas do corte a distribui-
ção de comida no cocho, a Ipacol tem tudo”, 
afirmou o executivo, explicando que agora o 
Sistema Ipacol de Alimentação Animal (SIA-
AN) estã completo.

Santander 
lançou Prêmio 
Novo Agro

Durante a Agrishow, o Santander anun-
ciou o Prêmio Novo Agro, iniciativa que conta 
com a parceria da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz, da Universidade de 
São Paulo (USP/Esalq). O Prêmio tem por ob-
jetivo reconhecer pessoas (produtores rurais), 
atitude e espírito empreendedores em prol do 
desenvolvimento da agricultura e pecuária 
brasileira; conectar histórias dos ambientes 
rural e urbano; e valorizar práticas que dis-
seminam conhecimentos. Podem participar 
desde os pequenos produtores até os de médio 
e grande porte.

O premio terá as categorias Inovação, 
Sustentabilidade, Empreendedorismo e Mu-
lher na Gestão. Cada categoria receberá dois 
prêmios - um para o pequeno produtor, e ou-
tro para o médio/grande produtor. As inscri-
ções acontecem até 30 de junho de 2018 por 
meio do site www.premionovoagro.com.br . 
A premiação será entregue no dia 9 de outu-
bro, durante o ESALQSHOW.

Trator movido 
a biometano é 
lançamento da 
New Holland

Com a presença do presidente mundial 
da New Holland Agriculture, Carlo Lambro, 

Paulo Bertolane, superintendente de Agronegócios do Santander e Luiz Gustavo Nussio, diretor da 
Esalq, durante lançamento do Prêmio Novo Agro

Produtos lançados pela Ipacol durante a 25ª Agrishow chegam para completar portfólio da marca
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foi lançado durante a Agrishow o mais avan-
çado trator movido a biometano do mundo. 
Desenvolvido pela New Holland Agriculture, o 
conceito simboliza a transformação energéti-
ca nas propriedades rurais do Brasil, com a 
possibilidade de o produtor buscar sua inde-
pendência de combustível. O trator foi exposto 
ao público no estande da marca. O desenho 
inovador e arrojado do protótipo complementa 
o motor FPT Industrial, que apresenta o mes-
mo desempenho da versão a diesel, com 30% 
de redução dos custos. “Esse protótipo é o 
ápice do trabalho da New Holland como Líder 
em Energia Limpa. Há dez anos investimos no 
desenvolvimento de tecnologia para a produ-
ção de alimentos de forma sustentável. Além 
disso, projetamos que o produtor rural possa 
ser o criador do seu combustível”, destaca Ra-
fael Miotto, vice-presidente da New Holland 
Agriculture para a América Latina.

O novo trator conceito movido a metano 
oficializa o fechamento de um ciclo virtuoso 
que fornece uma produção neutra de CO2, em 
que a própria fazenda produz a energia que 
precisa para realizar suas operações, aquecer 
instalações agrícolas e fazer seus equipa-
mentos funcionarem – conceito de Fazenda 
Independente de Energia. O biometano, como 
combustível sustentável, é particularmen-
te adequado para fazendas, pois elas têm as 
matérias-primas e o espaço para abrigar um 
biodigestor para produzir o gás.

CNH Industrial 
lançou Prêmio 
de Jornalismo

Lançado oficialmente na Agrishow 2018, 
o Prêmio CNH Industrial de Jornalismo che-
ga a sua 25ª edição. A fim de reconhecer e 
homenagear os profissionais que explicam e 
traduzem para o público os mais relevantes 
acontecimentos, o concurso premiará as me-
lhores reportagens e agora também fotogra-
fias publicadas em jornais, revistas ou sites 
de âmbito nacional. Serão mais de 80 mil em 
prêmios, sendo R$ 60 mil distribuídos na ca-
tegorias Reportagem (Agronegócio - 1º colo-
cado R$ 15 mil, Construção - 1º colocado R$ 
15 mil, Transporte - 1º colocado R$ 15 mil; 
e Macroeconomia - 1º colocado R$ 15 mil); e 
R$ 20 mil na categoria Fotografia (Agronegó-
cio - 1º colocado R$ 5 mil, Construção - 1º 
colocado R$ 5 mil, Transporte - 1º colocado 
R$ 5 mil; e Macroeconomia - 1º colocado R$ 5 
mil). As inscrições e mais informações podem 
ser realizadas até o dia 31 de julho de 2018, 
apenas na forma eletrônica, por meio do site 
www.premiocnh.com.br.

Com design futurista, o trator movido a biometano da New Holland foi atração da 25ª Agrishow

LS Tractor 
levou força e 
tecnologia para 
Agrishow

Para celebrar o quinto ano de fabricação 
no Brasil que a LS Tractor lançou um pacote 
de novos produtos durante a Agrishow 2018. 
A novidade em termos de conceito é a amplia-
ção da oferta de potência, com a entrada do 
trator H145, da nova série de produtos que 
vem para atender um novo nicho de merca-
do, com três modelos de maior potência. E na 

outra ponta, chega com um novo modelo, o 
MT25, de 25cv, ideal para o segmento indoor 
e a micro propriedade rural.

A série H foi toda pensada para as con-
dições agropecuárias tropicais: motorização 
Perkins de 4.4 lt, Turbo Intercooler, transmis-
são *Synchro Shuttle de 12 x 12 ou *Power 
Shuttle de 20 x 20 fabricado pela LS Tractor. 
Destaque é que o conjunto motor mais trans-
missão permitem uma economia de combustí-
vel de até 15%. A produção começou no Brasil 
a partir do mês de maio deste ano. Já a MT25 
é ideal para aviários, horticultura de estufa, 
micro propriedades rurais e chácaras.

O gerente de marketing de produto da LS 
Tractor, Astor Kilpp, explica que a tecnologia 
Power Shuttle traz ganhos em economia de 
combustível e de manutenção, versatilidade 

O novo trator da New Holland movido a metano reforça preocupação ambiental da empresa

A série H da LS Tractor insere a marca em um novo nicho de mercado

e agilidade nas operações. “O Power Shuttle 
dispensa o uso de embreagem quando o trator 
precisa se movimentar para frente e para trás 
várias vezes, reduzindo custo de manutenção 
e desgaste do operador”, destacou o gerente.

Mahindra 
apresentou 1º 
trator cabinado 
do Brasil

No dia 1° de maio, dia do trabalhador, a in-
diana Mahindra recebeu um grupo de jornalistas 
em seu estande na 25° Agrishow, uma das mais 
relevantes em tecnologia agrícola da América La-
tina, para apresentar o primeiro trator cabinado 
da marca no Brasil, o modelo 9500 S.  Durante 
a coletiva, oram expostos dados importantes para 
compreender a trajetória da empresa no Brasil e 
no mundo. A apresentação foi conduzida pelo Jak 
Torretta, diretor geral de operações da Mahindra 
no Brasil e um dos pontos destacados por Torretta 
foi a tecnologia robusta preservada pela linha. “A 
tecnologia está no projeto e não na aderência de 
sensores. Nosso produto tem força e simplicidade. 
É manual, o que aumenta a funcionalidade e é o 
único que dá cinco anos de garantia no mercado. 
Essa é a nossa força.” afirmou. O gerente de ven-
das, Jailson Cruz, também fez uma avaliação das 
vendas e apostou num aumento de 5% de comer-
cialização em relação a 2017, na Agrishow.

A entrevista também contou com a presençca 
do o americano Cleo Franklin, Vice-presidente de 
Marketing, Dealer Development and Strategyr da 
América Latina. Franklin arriscou algumas pala-
vras em Português e foi auxiliado por Torretta. Ele 
reforçou a relação da marca no Brasil. “A Mahin-
dra está muito satisfeita com o Brasil.”, ressaltou. 
Uma evidência disso é que a partir deste ano o 
Brasil passou a responder pela América do Sul 
devido aos bons resultados, além da posição 
geográfica, que facilita o trânsito e a gestão dos 
países sul-americanos.

Pavilhão trouxe 
tecnologia 
das empresas 
italianas

Pela 20ª vez presente na Agrishow, o 
Pavilhão Italiano trouxe uma delegação de 17 
representantes das 300 empresas associa-
das à Feder Unacoma (Federação Italiana de 
Fabricantes de Máquinas para Agricultura), 
responsáveis por 80% da produção nacional 
italiana e por 65% da exportação de máquinas 
para mais de 180 países. O objetivo é fomen-
tar parcerias e joint-ventures com empresas 
brasileiras interessadas em importar as tec-
nologias e produtos italianos.  A iniciativa do 
pavilhão é da ICE (Agência para Internaciona-
lização das Empresas Italianas), que através 

de seus escritórios em todo o mundo, inclusi-
ve no Brasil, dá suporte ao sistema exportador 
italiano e busca promover seus produtos pelo 
mundo.  O Pavilhão Italiano ficou  instalado 
numa área  de 900m2 na entrada principal da 
feira, e consistiu em uma grande área comum 
com salas de reuniões reservadas para en-
contros de negócios om as empresas, líderes 
em seus setores de atuação – fabricantes de 
acessórios, equipamentos, peças e implemen-
tos agrícolas.

O pavilhão teve espaço para divulgação da 
3ª edição da Exposição Internacional de Me-
cânica Agrícola (EIMA), que acontecerá de 7 a 
11 de novembro de 2018 em Bolonha, na Itália. 
Com periodicidade bienal, a EIMA é realizada 
desde 1969, organizada pela Feder Unacoma, 
e é hoje um dos principais eventos do setor 
no mundo, com mais de 2 mil indústrias pro-
venientes de 50 países diferentes e mais de 
50 mil modelos de máquinas e equipamentos. 
São esperados mais de 300 mil visitantes na 
edição 2018 da feira.

FILIAIS PARANÁ
Cascavel: Av. Brasil, 7830 - Centro - (45)2101-0101 | 3226-1011
Assis Chateaubriand:Av. Tupãssi, 1840 - Centro - (44) 3528-1846
Campo Mourão:Rodovia BR 158 - Centro - (44) 3518-6263
Goioerê: Av. Santos Dumont, 1885 - Cidade Alta - (44) 3522-2810
Maringá:Rodovia PR 317 - (44) 3293-6868
Medianeira: Rodovia BR 277, KM 675 - Zona Rural - (45) 3264-2380 | 3264-2060

O braço forte do agricultor

Palotina: Av. Independência, 1687 - Centro - (44) 3649-5566
Pato Branco: Rodovia PR 280, KM 142, nº 9872 - São Critóvão - (46) 3223-4493 | 3224-6860
Realeza: Rua Paraná, 2147 - João Paulo II - (46) 3543-4453
Toledo: Av. Santos Dumont, 2494 - Centro - | 3252-2898(45) 3252-2672 
Ubiratã: Av. João Pepino, 1000 - Centro - (44) 3543-1253
FILIAL SÃO PAULO
Assis: Rodovia SP 333, KM 406 - Zona Rural - (18) 3302-3933 | 3322-4775

www.camagril.com.br

Venha nos visitar e conhecer o que há de mais moderno,
tecnológico e eficiente em implementos agrícolas!

DESCONTOS
ESPECIAIS

PROFISSIONAIS TREINADOS
NA FÁBRICA

PEÇAS GENUÍNAS COM 12 
MESES DE GARANTIA*

EQUIPAMENTO ORIGINAL MANTÉM
A MÁXIMA PERFORMANCE

*Garant ia  de 12 meses  para  peças  insta ladas  na concess ionár ia .

O  SUCESSO DA COLHEITA É  FEITO 
DE MUITAS PARTES.  COMECE PELA 
REVISÃO DE SUA COLHEITADEIRA.

Cleo Franklin, vice-presidente de Marketing para a América Latina da Mahindra
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O pulverizador do 
futuro já chegou
A Eleva apresentou na Agrishow 
2018 o Elevaspray 150, primeiro 
drone pulverizador do Brasil  
desenvolvido especialmente para 
pulverização de lavouras

Quando os enge-
nheiros Celso Faria de 
Souza, Luciano Castro 
e Norberto Maraschin 
Filho se conheceram, 
no primeiro dia de 
aula do curso de Enge-
nharia no ITA (Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica), na cidade de São José dos Cam-
pos, interior de São Paulo, já carregavam o 
sonho de serem empreendedores. De lá saem 
homens e mulheres com formação de ponta, 
que são encaminhados à força aérea ou para 
iniciativas pública e privada.

Apesar do enorme desejo de montarem 
um negócio juntos, quando se formaram em 
2000 suas vidas tomaram rumos diferentes. 
Celso passou a ministrar cursos nas áreas 
de ciências aeronáuticas e engenharia, pas-
sou por diversas empresas de aviação aérea, 
fez dezenas de cursos no Brasil e exterior e 
hoje cursa especialização em projetos de ae-
ronaves, na Universidade de Kansas (EUA). 
Luciano entrou para a Força Aérea Brasileira 
onde permaneceu até 2010, participando de 
projetos como o T-27, onde foi responsável 
por uma frota de mais de cem aviões. Nor-
berto foi direto ocupar posições em empre-
sas de consultoria em mercados como Bra-
sil, Colômbia, Equador e Índia e desde 2009 
integra a equipe da Positivo Tecnologia, na 
qual hoje é vice-presidente de Mobilidade e 
Negócios Internacionais.

Em 2015, os amigos se encontraram na 
comemoração de 15 anos de formatura  da 
turma e retomaram suas iniciativas de em-
preenderem. “Juntamos nossos perfis, ge-
renciais e técnicosc e resolvemos encampar 
o projeto de produzir algo realmente novo 
e disruptivo no mercado”, afirmou Luciano 
Castro para a revista Sindirural no estande 
da empresa Eleva, durante a 26ª Agrishow, 
em Ribeirão Preto. Lá, os três sócios mos-

CAPA

travam orgulhosos aos 
visitantes sua cria-
ção: o drone pulveri-
zador Elevaspray 150, 
um produto inovador, 
resultado da união de 
seus talentos e co-
nhecimentos, e que 
veio revolucionar a 
agricultura mundial. 
O protótipo exposto no 
estande é funcional e 
já passou por testes 
a campo, mas ainda 
deve passar por uma 
rodada de otimizações, pode sofrer adapta-
ções. “Estamos agora no âmbito de pesquisa 
de fornecedores, buscando fazer contratos 
para conseguir produzir em escala industrial 
e chegar a um custo acessível a produtores 
nacionais e internacionais”, afirma Luciano 
Castro. 

TECNOLOGIA ACESSÍVEL
O objetivo da empresa é oferecer pro-

dutos com qualidade 
maior e com custo 
menor, tornando-
-os acessíveis para 
qualquer produtor 
rural, independen-
te do seu tamanho. 
Segundo os direto-
res, o preço final do 
pulverizador deverá 
ficar em torno de 
1/6 do preço de um 
trator.  “Mas ainda 
não temos esse valor 
definido, pois não 

podemos nos basear no custo do protótipo 
para definir o preço do produto final, mas 
logo teremos e poderemos divulgar e até fa-
zer pré-vendas do produto”, saliente o dire-
tor Norberto Marschin Filho. 

Países como China e Japão já utilizam 
drones para pulverização agrícola, mas a ne-
cessidade desses países é outra. Lá as pro-
priedades rurais são muito pequenas. Para 

Os engenheiros aeronáuticos Luciano Castro, Celso Faria de Souza e Norberto Maraschin Filho no 
lançamento do drone na 26ª Agrishow

”O objetivo da empresa 
é produzir produtos com 
qualidade maior e custo 

menor, tornando-os 
acessíveis para qualquer 

produtor rural”
LUCIANO R. CASTRO

Eng. Aeronátucio e direto da Eleva

embarcada, tudo com GPS, amplificada com 
tecnologia RTK, central de monitoramento e 
gerar relatórios.  Vai ser mais competitivo e 
vai trazer aumento substancial nas margens 
com a economia que vai gerar.

Apesar disso tudo, a Eleva acredita que o 

O Elevaspray 150 é um veículo aéreo não tripulado (VANT) multirotor, com motorização híbrida, desenvolvido especialmente para pulverização de lavouras

A Eleva tem planos de distribuição para 
o todo o Brasil. A empresa quer ter fran-
queados regionais, estabelecer parceria com 
cooperativas e produtores locais e está aten-
ta a todas as necessidades do Brasil. “No 
Paraná, por exemplo, são pequenas e médias 
propriedades. Por isso, queremos fazer um 
trabalho junto às cooperativas. E temos a 
nosso favor o fato de as terras paranaenses 
serem um pouco “dobradas”, o que facilita 
o uso do drone”, afirma. Segundo os exe-
cutivos, o produto não é mais um conceito,  
e sim um produto pronto, que vem para o 
mercado num momento que a parte técnica 
já foi superada e já se trabalha na aplicação 
comercial. 

A empresa já sofreu uma rodada de in-
vestimento, e recebeu aporte financeiro gru-
po Positivo Tecnologia que é seu primeiro 
investidor, detendo hoje 40% do negócio.  A 

Inserção no mercado
Eleva é composta por executivos com exten-
so conhecimento de mercado. O destaque é 
para o ex-ministro e fundador da Embra-
er, Ozires Silva, que é um dos membros 
do Conselho, que trouxe para a Eleva sua 
experiência e conhecimento que tornaram 
a Embraer uma das maiores empresas do 
mundo “Porque não podemos ser líderes em 
drones em função desse berço aeronáutico  
que possuímos? Possuímos um diferencial 
que coloca o Brasil junto a países como 
Estados Unidos, Franca e Canadá, e que 
países como China e Japão, por exemplo, 
não possuem. Nossa empresa junta à agri-
cultura a expertise de empresas das áreas 
de aeronáutica e eletroeletrônica, por isso 
acreditamos que temos os atributos para 
fazer com que a tecnologia seja realmente 
um divisor tecnológico ne mercado”, finaliza 
o engenheiro  Celso.

se utilizar no Brasil, a tecnologia deve ser 
adaptada e, principalmente seguir normas 
rígidas da Anac (Agência Nacional de Avia-
ção Civil). 

PRODUTO DISRUPTIVO
O grande mercado para o uso de drones é 

o militar, mas o segundo maior mercado do 
mundo é o agrícola. “Decidimos investir num 
mercado que temos know-how e expertise 
e que está apenas começando. O drone vai 
substituir as tecnologias que existem hoje”, 
prevê o engenheiro. Ele cita as muitas difi-
culdades na pulverização aérea e na tratori-
zada. O trator amassa a lavoura, causando 
perdas na faixa de 5%, além de ter acesso li-
mitado a determinadas áreas da propriedade. 
“Numa propriedade rural que colhe 60 sacas 
por hectares, essa perda chega a 3 sacas, o 
que totaliza mais de 200 reais por hectare. 
Comparando com o custo operacional do dro-
ne, que é de R$ 40 por hectare pulverizado, 
nota-se a enorme economia”, salienta. Por 
isso, segundo a empresa, o drone pulveri-
zador é uma tecnologia disruptiva. Além de 
ter um custo muito menor, gerar uma eco-
nomia gigante, ser muito mais rápido, ter 
uma eletrônica muito forte, ele ainda é um 
produto dentro do conceito da smart farm, 
integra uma geração de produtos para a  fa-
zenda do futuro e internet das coisas. Ele 
vai propiciar ganhos de custo de insumos 
para o agricultor, pois tem muita eletrônica 

drone pulverizador não vai substituir o trator 
na sua integralidade. “A gente chega no mer-
cado conciliando esses modais de aplicação. 
Acreditamos que por um bom tempo convi-
veremos com os pulverizadores comuns”, 
afirma  engenheiro aeronáutico Celso Faria 
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Exposição reuniu 
tratores antigos
O que era para ser inicialmente 
uma exposição com apenas 
quatro tratores virou uma grande 
exposição em uma das maiores 
feiras de tecnologia agrícola 
do mundo e a maior e mais 
importante na América Latina

O projeto “Memó-
rias do Campo” pre-
tendia reunir apenas 
4 tratores da coleção 
particular do produtor 
rural Antônio Tittoto 
durante a 26ª edição 
da Agrishow 2018. Antônio gostou muito da 
idéia e chamou o seu amigo João dos Anjos 
Duarte, mecânico especializado em máquinas 
agrícolas antigas, de São Carlos, interior de 
São Paulo, para o auxiliar. Conversando com 
outros agricultores de sua rede de contatos, 
João acabou transformando o projeto em uma 
grande exposição, que praticamente reuniu 
toda a história dos tratores do Brasil. “Con-
segui trazer tratores de produtores de Ribei-
rão Preto, Sorocaba, São Carlos, Serrana e 
outros municípios do interior de Sâo Paulo. 
O resultado ficou muito bonito”, comemora o 
mecânico.

No acervo, tratores importados da Polô-
nia, Alemanha, Estados Unidos, Itália e In-

AGRISHOW 2018

glaterra. “A partir da década de 50, o Brasil 
abriu importação de tratores, pois não existia 
ainda a indústria nacional”, conta Antônio, 
que explica que a fabricação de tratores no 
Brasil começou a parir da década de 60. 

O modelo Ursus é um do que mais cha-
mam a atenção pela sua forma exótica, pare-
cido com um jipe e por possuir uma mecânica 
totalmente diferente do que utiliza hoje em 
dia. Mas o grande xodó é o 50X da Massey 

O organizador João dos Anjos Duarte posa junto com os tratores que disputam o titulo de primeiro trator fabricado no Brasil: o Ford 8BR e o MF 50X

O espaço contou um pouco da história da mecanização da agricultura brasileira

“Reunimos tratores de 
municípios do interior de 

SP. O resultado ficou muito 
bonito”

JOÃO DOS ANJOS DUARTE
Organizador da exposição

Ferguson que disputa com o Ford 8BR, tam-
bém presente na exposição, o título de pri-
meiro trator fabricado no Brasil. Segundo 
João dos Anjos, há muita controvérsia sobre 
a questão, que até hoje não foi devidamen-
te esclarecida. “Muitos dizem que o 50X da 
Massey Ferguson foi o primeiro, mas isso 
não foi provado. Mas o que sabemos é que o 
“Cinquentinha”, como é chamado, se tornou 
o mais popular, pois até hoje ainda é encon-
trado trabalhando no campo. É conhecido até 

Modelos como o Ursus que chamou atenção pelo design exótico, e o Landini modelo 25 utilizavam gás para aqeucer a cabeça do motor e dar a partida

O espaço foi uma das atrações da Agrishow e atraiu muitos visitantes da feira

para aquecer a cabeça do motor, para dar a 
primeira explosão e iniciar o motor. Depois se 
dá a partida manual”, afirma.

A 26ª edição da Agrishow aconteceu de 
29 de abril a 3 de maio em Ribeirão Preto, 
interior de São Paulo, e reuniu 159 mil visi-
tantes, representantes de mais de 70 paises, 
mais de 800 expositores e movimentou R$ 2,7 
bilhões de negócios. É uma das três maiores 
feiras de tecnologia agrícola do mundo e a 
mais importante da América Latina,

hoje como ‘fusquinha’ da fazenda “, afirma o 
mecânico.  

Outros modelos atraíram a curiosidade 
dos visitantes da feira. Um butijão de gás ao 
lado do motor do modelo 25, da italina Landini 
chamava a atenção dos visitantes. Ele foi fa-
bricado em 1957,  com motor horizontal de 1 
cilindro, potência de 25 cavalos, tração 4x2, 
movido a diesel. “Ao contrário que muitos 
pensam, não é um trator movido a gás”, escla-
rece João dos Anjos. “O gás é utilizado apenas 
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Jovens conheceram
laticínio Santa Helena
Essa foi a segunda visita dos 
filhos de produtores. A primeira 
foi no frigorífico Padrão Beef, em 
Lindoeste

Representantes do Núcleo Jovem do Sin-
dicato Rural de Cascavel fizeram uma visita 
técnica no dia 28 de abril ao Laticínio Santa 
Helena, uma das maiores empresas do ramo 
de Cascavel. Os jovens conheceram o proces-
so produtivo e as estratégias de mercado da 
indústria. 

Fundado em 2002, o laticínio hoje atua 
com 400 produtores fornecedores de leite 
localizados em um raio de 150 quilômetros 
da fábrica. Atualmente, em época de baixa 
produção de leite, a empresa trabalha com 45 
mil litros de leite por dia. Normalmente, esse 
volume é de 70 mil. 50 colaboradores hoje 
atuam para produção de aproximadamente 
200 toneladas de queijo muçarela por mês, 
todos comercializados nas redes Carrefour e 
Wallmart. Além disso também são produzidos 
muçarela com corante, creme de leite indus-
trial, creme de soro de leite industrial e soro 
de leite fluído.

“O grupo adquiriu outros dois laticínios 
(Braganey e Campina da Lagoa) e até 2020 
nós pretendemos processar 300 mil litros de 
leite por dia. Com as novas plantas começa-
remos a fazer também requeijão, ricota, man-
teiga entre outros produtos”, explicou Jaime 
Piton Junior, gerente de produção do laticínio 
e responsável por acompanhar o grupo duran-
te a visita.  O processo de produção compre-
ende as seguintes etapas: captação do leite no 
campo; recebimento e análise; pasteurização 
e desnate; coagulação e fermentação; filagem; 
resfriamento; salga; secagem; embalagem; 
estocagem e expedição. Durante a visita, os 
jovens produtores observaram todos as eta-
pas, guiados por Jaime. 

“O Núcleo Jovem procura conhecer tec-
nicamente do pequeno ao grande produtor. 
Nesta visita, foi apresentado uma planta de 
laticínio, que tem como fornecedor os peque-
nos produtores de leite. Nosso maior objetivo 
é conhecer a realidade de toda a cadeia en-
volvida no processo, seja grande ou pequeno 
produtor, mas conhecer de fato a realidade. 

NÚCLEO JOVEM

à época de produção baixa, tem sido R$ 1,20 
(média mês de abril). “Evitamos fazer leilão. 
Uma das nossas vantagens é sempre pagar em 
dia os produtores e também buscamos valori-
zar àqueles que produzem com mais qualida-
de”, comentou Jaime. 

O SORO DO LEITE
Antes considerado um problema nos lati-

cínios, o soro do leite tornou-se um dos ele-
mentos mais lucrativos dos laticínios. É dele 
que é extraído a proteína pura do leite, utiliza-
do muito em produtos como o Whey Protein, 
utilizado por quem pratica exercícios. O Lati-
cínio Santa Helena não realiza esse processo, 
mas vende o produto à Sooro, laticínio de Ma-
rechal Cândido Rondon pioneiro no Brasil na 
extração desses componentes. 

Os jovens agricultores puderam conhecer o processo de produção do laticínio

Só podemos conhecer a realidade quando co-
nhecemos a verdade. O objetivo do núcleo é 
esse: conhecer o real processo de produção”, 
avaliou Arthur Bonamigo, membro do Núcleo.  

LEITE URUGUAIO E PREÇOS
Com relação à entrada do leite uruguaio 

no Brasil, Jaime explicou que ele é mais inte-
ressante às indústrias processadoras do que o 
produto brasileiro. Por isso, houve queda nos 
preços. “O índice de caseína (proteína do leite) 
é mais alto e a gordura também. Isso é mais 
atrativo aos laticínios, que acabaram buscan-
do comprar todo esse leite. Além disso, ele 
chega mais barato que o produto brasileiro”, 
explicou. 

Com relação aos preços pagos aos pro-
dutores da região, Jaime disse que, devido 

Uma grande turbulência começou no 
mercado internacional neste ano, quando o 
governo norte-americano declarou a intenção 
de elevar as tarifas comerciais de vários pro-
dutos importados da China. Há uma lista com 
aproximadamente 1.300 produtos que podem 
ter sobretaxa nas tarifas de importação dos 
produtos originários do país asiático. O obje-
tivo dos Estados Unidos é amenizar um défi-
cit comercial com o parceiro chinês, que foi de 
mais de US$ 300 bilhões em 2017.

Em resposta, o governo chinês anunciou 
medidas tarifárias compensatórias aos pro-
dutos de origem norte-americana, caso os 
Estados Unidos levem adiante a imposição 
das restrições anunciadas ao comércio com 
o país.

Os produtos do agronegócio não são o 
foco principal da lista dos norte-americanos. 
Já no caso da lista chinesa, há relevante im-
portância dos produtos agrícolas, principal-
mente no caso dos grãos. Alguns produtos, 
como etanol, carnes (principalmente a suína) 
e frutas, podem ser impactados negativamente 
pelas medidas anunciadas pelos dois países.

Restrições ao comércio tendem a gerar 
excedente do produto que sofreu a taxação no 
país exportador, o que pode, por sua vez, im-
pactar negativamente os preços locais, e até 
mesmo afetar o nível de equilíbrio dos preços 
no mercado internacional. Além disso, criam 
a necessidade de o país escoar esse excesso 
de oferta para um novo destino.

Artigo ANDRÉIA ADAMI - PESQUISADORA

O que o agronegócio brasileiro pode esperar
de uma disputa comercial entre EUA e China?

Com isso, o Brasil, que é um dos maio-
res produtores e exportadores dos produtos 
do agronegócio, poderá também ter que en-
contrar novos destinos para seus produtos. 
Nesse entrevero entre os Estados Unidos e 
China, alguns produtos brasileiros podem 
ser beneficiados, como esperam, por exem-
plo, os agentes do complexo da soja. Não é 
claro, entretanto, qual o resultado final dos 
ajustes de curto prazo entre exportadores e 
importadores às restrições impostas ao livre 
funcionamento do mercado. Por exemplo, sob 
certas hipóteses, enquanto o Brasil poderia 
ganhar parte do mercado chinês antes servido 
pelos Estados Unidos, este país, agora com 
preço interno menor, poderia ganhar fatias do 
mercado europeu antes atendidas pelo Brasil, 
e até mesmo aumentar suas exportações ao 
País. Se as restrições se revelarem duradou-
ras, ajustes de oferta e procura de mais longo 
prazo poderão ocorrer, elevando, ao final, os 
valores desses produtos.

Há alguns anos, o País passou por situ-
ação similar numa disputa comercial entre 
Rússia e os países da União Europeia. Em 
agosto de 2014, a Rússia decretou proibição 
às importações de produtos alimentícios (fru-
tas, vegetais, laticínios e carnes) procedentes 
dos países da União Europeia. O embargo foi 
adotado como parte da resposta às sanções 
impostas contra a Rússia pela União Europeia 
e pelos EUA. Essa proibição à importação dos 
produtos europeus impactou diretamente as 

exportações do bloco econômico, que teve que 
destinar os excedentes de produção do merca-
do europeu para outros países, como se deu 
no caso da cebola para o Brasil.

A entrada do produto no mercado brasi-
leiro deprimiu os preços da cebola no mercado 
doméstico a níveis inferiores aos custos de 
produção em alguns casos. Assim, os agen-
tes do setor pressionaram o governo brasi-
leiro a adotar medidas restritivas à entrada 
do produto no mercado brasileiro. O governo 
brasileiro, então, incluiu a cebola na Lista de 
Exceção à Tarifa Externa Comum (Letec), au-
mentando a alíquota de importação sobre os 
países que não compõem o Mercosul.

O caso da cebola mostra como essas me-
didas de restrição ao comércio internacional 
podem afetar diversos países, mesmo aqueles 
não envolvidos diretamente na disputa co-
mercial. Pois o efeito de uma disputa entre 
países europeus mudou os preços de equilí-
brio de mercado, afetou o setor produtivo de 
vários países produtores e alterou as relações 
de parcerias comerciais entre países não en-
volvidos diretamente no imbróglio, haja vista 
que a Argentina, nesse caso, também perdeu 
participação na importação da cebola para o 
Brasil. Ainda, o caso é uma pequena mostra 
dos impactos que podem vir à frente para ou-
tros setores como o de etanol, frutas e carnes.

Andréia Adami é pesquisadora da área 
de Macroeconomia do Cepea - Artigo 
publicado no site do Cepa em 07/05/2018

Forfarms Coworking o 
lugar do agronegócio.

Nosso principal objetivo é gerar resultado a 
comunidade e seguir crescendo, visando tornar se uma 
rede referência em agrocoworking ao redor do mundo. 
Conectando pessoas e soluções.

Venha tomar uma café com a gente, e entenda como 
você faz parte de tudo isso. Combinado?

Compartilhando Agronegócio Nós somos os Farmers
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Software oferece 
gestão do rebanho
Criadores de ovinos e caprinos 
tem um boa notícia para 
melhorar seu rebanho. Além 
de planilhas criadas pela 
Comissão técnica da área da 
Faep (Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná), eles agora 
têm um software de gestão  

O Sistema Ovinos, software de geren-
ciamento de dados zootécnicos dos animais, 
nasceu para resolver diversos problemas. 
Munido de outras ferramentas de integração 
e análise em tempo real com capacidade de 
armazenamento de informações, ele permite 
fazer o histórico de anos de análises de dados 
e compor a história da cadeia produtiva deste 
setor que está em crescimento ascendente. 
Além disso, ele colabora em diversas outras 
áreas deste setor produtivo, como pesquisa, 
ciência e o mercado.

Os criadores são a zootecnista da Emater 
Juliana Borges e o analista de sistemas Átila 
de Freitas, ambos de Palmeira, na região dos 
Campos Gerais. “O Sistema Ovino apresenta-
-se em duas versões, uma totalmente gratuita 
e disponível a quem quiser usar e testar o sis-
tema abrange sua totalidade de ferramenta e 
módulos para um excelente acompanhamento 
de sua criação. A outra versão tem as mesmas 
funcionalidades, porém com suporte técnico 
on-line e outros módulos mais destinados a 
comercialização e negócios, por um preço bem 
acessível. O sistema é destinado a produtores 
rurais criadores, profissionais da pecuária, 
acadêmicos, professores e pesquisadores que 
queiram usar de uma poderosa ferramenta de 
análise do setor agropecuário. Além disso, 
ela também é útil aos consumidores, que por 
meio de um código no produto (carne, leite ou 
lã), queiram saber informações importantes 
sobre a procedência dele” , explicou Juliana.

A ideia surgiu em maio de 2015, na Fa-
zenda Capão das Pombas, propriedade de 
Ubiratan Ferreira Borges, pai de Juliana, lo-
calizada na cidade de Porto Amazonas. Ubi-
ratan, criador de ovinos há 23 anos, passou 

OVINOS E CAPRINOS

decisões.
VANTAGENS

Desenvolvido a partir de tecnologia de 
ponta, utilizando-se do que há de mais novo 
nesta área, o sistema está cheio de vantagens.  
O usuário terá sempre novas versões e novos 
módulos do sistema que foi desenvolvido e 
formato de padrão Aspiral, que permite assim 
serem criados infinitos módulos e adiciona-
dos ao sistema ovinos, assim utilizando-se 
dos mesmos dados já cadastrados para pro-
porcionar novas e constantes possibilidades 
de analises. Supre uma necessidade do setor, 
carente em tecnologia.

 Segundo os criadores, o sistema trabalha 
com indivíduos seletos para compor em favor 
de suas métricas avaliando os melhores casos 
de sucesso, classificando-os através de nota 
vinda do técnico que acompanha o produtor, 
qual o peso de suas ações podem compor os 
índices que irão determinar uma opção de mo-
delo a ser seguido e aperfeiçoado por todos, 
assim beneficiando a toda a cadeia. “O produ-
tor rural é um indivíduo dos mais importan-
tes para a sociedade e se unido tem o melhor 
potencial transformador, é um indivíduo inte-
gro, pouco maleável, mas que quando acredita 
se mostra um remédio social, colaborando in-
tensamente na economia do país e que presa a 
tradição por seus valores culturais”.

PARCEIROS
Além de Juliana e Átila, a Emater, a 

UEPG (Universidade Estadual de Ponta Gros-
sa), a UFPR (Universidade Federal do Paraná) 
e a PUC-PR são parceiras. Ademir Barauce, 
de Palmeira, foi um dos primeiros a utilizar o 
sistema, há cerca de um ano. O rebanho pe-
queno de trinta cabeça foi iniciado por hobby 
e para consumo próprio. “Sempre gostei dos 
animais e agora com o sistema vi os erros 
e quero ampliar até para um confinamento”, 
contou.  Segundo ele, o controle ajudou a 
evitar perda de animais, a verminagem e a 
monta. Para ele, os resultados benéficos fica-
rão mais claros com o aumento do número de 
animais. Agora com o rebanho já com o Códi-
go QR, as perspectivas de ter bons resultados 
financeiros animam o criador. “Eu recomendo 
e acredito que ajuda bastante”, finalizou. 

Acesse o site www.sistemaovinos.com.
br e conheça a tecnologia. 

Ovinos com QRCode. Tecnologia de ponta 

o amor pela atividade para filha, que decidiu 
assumi-la. 

No software os animais são controlados 
desde a gestação, criação até o abate, poden-
do ser utilizado futuramente nas gôndolas dos 
supermercados e abatedouros. No campo ele 
tem a intenção de facilitar o manejo dos ani-
mais nos apriscos, pois com a utilização do 
Código QR (QRCode) nos brincos dos ovinos 
o produtor tem como gerir as informações de 
seus animais através de diversos dispositivos 
como celular, tablet, notebooks ou outros com 
acesso ao sistema à internet. “Assim tudo 
ocorre em tempo real e as informações que 
servem de métrica para análise do sistema 
vão sendo moldados no momento presente”, 
informa. O sistema também conta com en-
vios de relatórios, custos e contabilidade da 
propriedade, importantes para tomadas de 

Piscicultura ganha 
prêmio da CNM
A Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM) conferiu no 
mês de maio premiação nacional 
ao Programa Municipal de 
Piscicultura de Cascavel 

O Programa Municipal de Piscicultura de 
Cascavel foi reconhecido nacionalmente nes-
te mês de maio. No dia 23 de maio o prefeito 
Leonaldo Paranhos recebeu, em Brasília, o 
reconhecimento da CNM (Confederação Na-
cional dos Municípios) com a premiação do 
MuniCiência. Cascavel ficou entre os 15 me-
lhores projetos do Brasil, selecionados entre 
252 iniciativas de 101 municípios que se ins-
creveram.

O prêmio MuniCiência é uma ação pionei-
ra da CNM e direcionada aos gestores muni-
cipais, como parte do projeto UniverCidades, 
realizado em parceria com a União Europeia. 
Entre as boas práticas estão ações inéditas e 
inovadoras nos Municípios que podem, além 
de contribuir para a melhoria da gestão mu-
nicipal, ser replicadas por outros municípios, 
ajudando-os, assim, a melhorar os serviços 
oferecidos para a sociedade.

E Cascavel deu exemplo na categoria 
Municípios Inovadores com o programa de 
incentivo à criação de peixes, uma ação que 
contempla capacitação, tecnologias no siste-
ma de implantação, manejo e mercado local 
com dois abatedouros em funcionamento e 
outro em andamento e pelo menos 130 produ-

MUNICIÊNCIA

tores cadastrados. “O Município é parceiro do 
pequeno produtor, por meio da Secretaria de 
Agricultura, oferecendo orientação dos nos-
sos técnicos, além de cursos de capacitação 
e apoio com hora-máquina, que oportuniza a 
estas famílias mais uma opção de renda nas 

propriedades. Nossa meta é chegar a 2020 
com pelo menos 500 produtores capacitados 
para esta atividade”, detalhou Paranhos. O 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, valorizou a conquista. “Ficamos 
felizes e mostra que estamos avançando”. 

Telefone: (45) 3224-2474 R. Paranavaí, 1370 - Pacaembu - Cascavel / PR

A atual gestão municipal de Cascavel vem incentivando a piscicultura no município
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Embrapa teve lucro 
social de R$ 37 bi

Para chegar ao resultado 
devolvidos à sociedade, o Balanço 
Social da Embrapa relaciona os 
Indicadores Laborais, Sociais e 
as Tecnologias Desenvolvidas e 
Transferidas à Sociedade

Para cada real aplicado na Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
em 2017 foram devolvidos R$ 11,06 para a so-
ciedade. Os dados são do Balanço Social 2017 
da Empresa, que apontou um lucro social de 
R$ 37,18 bilhões, gerado a partir da adoção, 
pelo setor agropecuário, de 113 tecnologias e 
de cerca de 200 cultivares avaliadas na pu-
blicação.

“O lucro social, no caso da Embrapa, é de-
rivado dos benefícios econômicos gerados em 
função dos lucros líquidos obtidos por aqueles 
que adotam as tecnologias disponibilizadas 
pela Empresa. Quando relacionamos esses be-
nefícios econômicos com a receita operacio-
nal líquida anual, temos o que chamamos de 
retorno social ou lucro social”, explica Anto-
nio Flavio Dias Avila, pesquisador e supervi-
sor de Avaliação de Desempenho Institucional 
da Secretaria de Desenvolvimento Institucio-

BALANÇO 2017

nal (SDI) e líder dos estudos de avaliação de 
impacto na Embrapa. Se considerarmos o flu-
xo de benefícios econômicos e de custos das 
tecnologias que estão no Balanço Social a taxa 
interna de retorno média é de 36,2%.

Para chegar ao resultado de R$ 11,06 
devolvidos à sociedade, o Balanço Social da 
Embrapa relaciona os Indicadores Laborais, 
Sociais e as Tecnologias Desenvolvidas e 
Transferidas à Sociedade que geraram bene-
fícios de R$ 37,18 bilhões em 2017 com a Re-
ceita Operacional Líquida de R$ 3,36 bilhões, 
recursos que a Empresa obteve no ano a partir 
de receitas geradas com vendas e serviços e 
as subvenções para custeio, 

Destacam-se no conjunto de tecnologias e 
cultivares do Balanço Social de 2017 a contri-
buição da Empresa na tropicalização do trigo, 
com o desenvolvimento do cultivar BRS 404, 
específica para cultivo em sequeiro nos cerra-
dos do Brasil. A cultivar de soja BRS 7380RR 
resistente aos principais nematoides de solos 
do País - vermes microscópicos que levam os 
agricultores a abandonarem áreas inteiras 
infestadas por eles - posiciona a Empresa na 
liderança numa área que havia sido dominada 
pela genética importada.

No âmbito da produção animal, uma par-
ceria com a Confederação Nacional da Agri-

cultura e Pecuária (CNA) e a Olimpo Infor-
mática, permitiu a criação da Plataforma de 
Qualidade - Carne Bonificada, ferramenta que 
integra todos os elos da cadeia da qualidade 
da carne nacional e simplifica a adesão dos 
produtores aos diversos protocolos de raças e 
às exigências dos diferentes mercados impor-
tadores. Ao atender os requisitos estabeleci-
dos nos Programas de Certificação de Raças 
Bovinas, os bois abatidos recebem selos de 
qualidade que proporcionam ao produtor o pa-
gamento de uma bonificação.

Na agricultura familiar, o Balanço Social 
de 2017 destaca o desenvolvimento da BRS 
Zamir, cultivar que já ocupa 10% da área 
plantada com tomate-cereja, mais produtiva, 
tolerante ao principal fungo que ataca o toma-
teiro e com alto teor de licopeno.

Na busca pelo fortalecimento de ações e 
iniciativas para a popularização da ciência e 
tecnologias nacionais, o Balanço Social desta-
ca a Base de Dados da Pesquisa Agropecuária 
(BDPA) e o Programa de Rádio Prosa Rural. A 
Embrapa disponibiliza sua produção técnico-
-científica em repositórios diretamente na in-
ternet. Só em 2017, o total de downloads dos 
conteúdos alcançou 24,5 milhões. Já o Pro-
grama Prosa Rural ganhou diversas versões 
na Web, inclusive um aplicativo para celular.

O sistema de integração Lavoura-Pecuária contribui na redução da emissão de carbono

Produtores já podem
renegociar dívidas
Com o momento atribulado 
enfrentado por alguns setores 
da agropecuária com a Operação 
Carne Fraca e o embargo 
europeu, principalmente a 
avicultura e a suinocultura, 
alguns bancos estão concedendo 
a possibilidade de refinanciar as 
dívidas. 

De acordo com o economista da Faep (Fe-
deração da Agricultura do Estado do Paraná), 
Pedro Loyola, diante desta situação, o Banco 
do Brasil adotou medidas simplificadas de 
prorrogação de dívidas rurais em operações 
de crédito rural com parcelas vencidas ou com 
prazo de vencimento até 31 de dezembro de 
2018. A prorrogação é válida para produto-
res rurais, cooperativas e agroindústrias que 
desenvolvam atividade de avicultura e/ou sui-
nocultura nas seguintes condições: no caso 
de custeios a vencer, o pagamento de, pelo 
menos, 30% da parcela a prorrogar na for-
malização do pedido de renegociação. Porém, 

CRÉDITO

é admitida a flexibilização do recolhimento 
mínimo pelas Superintendências Estaduais, 
ou, nas operações conduzidas pela Diretoria 
de Reestruturação de Ativos Operacionais 
(Dirao), pela Gerência Nacional de Cobrança 
(Genac); no custeio prorrogado não há exi-
gência de recolhimento 
mínimo e em eventuais 
investimentos, é preci-
so recolher, no míni-
mo, o valor dos juros 
associados à parcela a 
ser prorrogada.

Segundo Loyola, 
o prazo de prorroga-
ção das operações de 
custeio é de dois anos. 
“Para as operações de 
investimento, a par-
cela é transferida para 
um ano após o final do 
contrato. Este último critério também vale 
para as operações de custeio já prorrogadas”, 
disse via nota técnica. Para formalizar a ne-
gociação os produtores rurais devem procurar 
o gerente da sua conta nas agências do Banco 
do Brasil e protocolar o pedido de renegocia-
ção em duas vias, mantendo a via com carim-

bo ou assinatura de recebimento do gerente 
sob a sua guarda. A Faep elaborou um modelo 
padrão e ele pode ser obtido junto ao Sindica-
to Rural de Cascavel.  “A principal vantagem 
da prorrogação simplificada é que o produtor 
não precisa apresentar laudo técnico e o cál-

culo de capacidade 
de pagamento. A 
formalização da 
renegociação será 
feita por meio de 
aditivo ao contra-
to original e serão 
mantidas as atuais 
garantias vincu-
ladas à operação”, 
disse Loyola

O presidente 
do sindicato, Paulo 
Orso, disse que o 
atual cenário tem 

dificultado a vida financeira de alguns produ-
tores e essa possibilidade de renegociação au-
xilia a categoria. “Na avicultura, por exemplo, 
aumentaram os espaços entre os alojamentos. 
Isso deixa o produtor descapitalizado. Para 
evitar a inadimplência, o melhor caminho é a 
renegociação”, concluiu.  

Torne a sua propriedade rural 
aut�u�ciente em energia elétrica!

A Master Solar Energy é uma empresa pioneira no setor, 
com um portfólio de mais de 90 projetos instalados.  
Fazemos o dimensionamento, elaboração e instalação de 
projetos de energia solar fotovoltaica nos mais diversos 
portes tanto na área rural, como industrial e residencial.

• Economia com redução Imediata no valor da fatura de energia

• Zero Reajuste tarifário pelos próximos 25 anos

• Instalação Rápida

• Valorização da propriedade Rural

• Sustentabilidade

BENEFÍCIOS DO USO DA ENERGIA ELÉTRICA SOLAR

Av. Tancredo Neves, 824 
Centro - Cascavel PRwww.mastersolar.com.br (45) 99971-1910 / 3035-5030 / 3035 5053

Condições

especiais para

associados do

Sindicato Rural

de Cascavel!

”Possibilidade de 
negociação auxilia a 

categoria. Para evitar a 
inadimplência, o melhor 

caminho é a renegociação”
PAULO ROBERTO ORSO

Presidente do Sindicato Rural de Cascavel
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Em busca de um 
trilhão de dólares
Em palestra no teatro Emir 
Sfair, em Cascavel, o professor 
e engenheiro agrônomo Marcos 
Fava Neves falou sobre o futuro, 
oportunidades e desafios do setor 
do agronegócio

Com apoio do Sistema Faep, a rádio CBN 
realizou uma série de palestras pelo Para-
ná com o professor e engenheiro agrônomo 
Marcos Fava Neves. Com a palestra “O agro 
na busca de um trilhão de dólares”, Marcos 
falou sobre o futuro do setor, as oportunida-
des e os desafios. O evento aconteceu no dia 
4 de abril, no teatro Emir Sfair em Cascavel. 

O número de um trilhão surgiu com uma 
simples conta feito por Marcos, subsidiado 
por informações disponibilizadas pelo USDA 
(Departamento de Agricultura dos Estados 
Unidos) sobre a arrecadação do agronegócio 
com venda externa nos próximos dez anos. 
Com o aumento da população, mais com-
modities serão necessárias nesse período 
(56 milhões de toneladas a mais de soja, 
por exemplo). O Brasil abocanhará boa parte 
desta fatia de mercado. “Vendemos na safra 
2016/2017 96 bilhões de dólares para fora. 
Esse valor multiplicado por dez, mais 155 
bilhões adicionais mais outros produtos que 
podemos aumentar as vendas somam 1,2 
trilhões de dólares que entrarão na próxima 
década. Imagine o quanto de possibilidades 
e oportunidades teremos com esse número 
fantástico”, disse. 

Aliado a isso, o cenário de otimismo se 
corrobora com alguns outros dados citados 
por Marcos. Entre eles a guerra comercial 
da China e EUA, o CAR (Cadastro Ambiental 
Rural) e o crescimento populacional prin-
cipalmente em regiões onde não há espaço 
ou estrutura para produção de comida.  “A 
Ásia e África terão 80% da população mun-
dial. Será lá onde teremos grande mercado”, 
acredita. De acordo com Marcos, outras mu-
danças como a inclusão de 10% de etanol na 
gasolina chinesa criou um mercado adicional 
de 50 milhões de toneladas de milho no mun-
do, outra boa notícia. Com relação ao CAR, o 

PALESTRA

Para 2018, o palestrante defendeu um 
ano até mais rentável que 2017. Segundo ele, 
tudo remava contra a safra, mas as previsões 
da Conab só aumentam e a seca na Argenti-
na favoreceram muito os resultados finais da 
produção brasileira. 

OS PROBLEMAS
Falta de infraestrutura, sistema tribu-

tário, complexidade fiscal, ações trabalhis-
tas, criminalidade no campo e impunidade 
estão entre os problemas que o setor terá 
pela frente. Além disso, não há perspectiva 
para aumento dos preços de commodities. 
“Não é esperado um aumento nas principias 
commodities nos próximos dez anos. O que 
nós temos que fazer é diminuir os custos, ou 
seja, aumentar nossas margens com o corte 
de custos”.

Ele também comentou que é preciso 
prestar atenção na estratégia a longo prazo 
do milho, que agora possui quatro grandes 
mercados: brasileiros, animais brasileiros, 
exportação e mercado de combustíveis. Além 
disso, o professor sugeriu repensar a estra-
tégia da carne suína, que depende muito da 
Rússia.          

professor explicou que os números desmis-
tificam a lenda que o Brasil é desmatador, 
destruidor. “Arma maravilhosa contra essas 
falácias. Temos 61% da área preservada, o 
que mostra que a agricultura brasileira tem 
grande índice de preservação e reconquista 
de área nativa”, informou. 

Segundo o palestrante, as perspectivas de cenário futuro privilegiam o Brasil no cenário mundial

VENDAS PARA CHINA

2000: 500 milhões de dólares

2017: 26 bilhões de dólares

ÁREA PRESERVADA NO MUNDO 
(TERRITÓRIO)

Brasil – 66,3% 
União Europeia – 25%
China – 17%
EUA – 13,4%
Argentina – 6,8%

Números

Setor acolhe sócios e 
celebra convênios
Rafaela Cristina Fragas Batista 
é a colaboradora responsável por 
acolher novos sócios na entidade  
e cuidar dos convênios entre 
o Sindicato Rural e empresas 
prestadoras de serviços

O Sindicato Rural de Cascavel tem um 
setor responsável por dar boas vindas aos 
novos asssociados, que tem à frente a cola-
boradora Rafaela Cristina Fragas Batista. É 
com ela que os produtores rurais da região 
podem aderir à entidade que proporciona 
uma grande gama de serviços e de vanta-
gens, além de defender os interesses e di-
reitos das famílias do campo. 

São inúmeras as vantagens de ser as-
sociado da entidade, além do fortalecimento 
do setor e o aumento da representativida-
de do Sindicato Rural perante a sociedade 
organizada. Através de uma contribuição 
de apenas R$ 23 por mês, o associado tem 
direito a aderir a uma série de vantagens 
e a serviços com preços bem abaixo dos 
valores de mercado. Entre as opções estão 
os convênios médicos, com universidades, 
com eempresas que fornecem produtos e 
serviços; auxílio previdenciário; assesso-
ria jurídica; assessoria fundiária; emissão 
de certidões do IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná); RH (Recursos Humanos); seguro 
de vida; convenções coletivas; assessoria 
de Imprensa e acesso à Revista Sindiru-

SINDICATO RURAL

na a agropecuária de Cascavel”. 

CONVÊNIOS
Rafaela também cuida do setor de convê-

nios do sindicato. Alguns dos mais procura-
dos são os da Unimed e da Unimed Odonto, 
além das consultas e exames fornecidos pela 
parceria com o Sindilojas e Redeclin. “São 
mais de 50 opções aos associados. Nesta 
parte médica, por exemplo, com o Sindilojas 
é possível conseguir de 30% a 80% de des-
conto em exames e consultas sem precisar 
pagar uma mensalidade para eles. Isso está 
disponível para todos os dependentes e todos 
os colaboradores do associado”, disse. 

Rafaela: “O agricultor sabe a importância de ter seus direitos defendidos por uma entidade com mais 
de 50 anos de existência”

ral; comissões técnicas; palestras; Imposto 
de Renda; cursos do Senar-PR; notícias e 
diversas informações no site do sindicato 
(www.sindicatorural.com); espaço para 
aluguel de eventos e muito mais. 

“Esses são só alguns exemplos das van-
tagens de ser um associado. É importante 
participar e ser defendido por uma entidade 
com mais de 50 anos de história e credibi-
lidade”, disse Rafaela.  O diretor secretário 
do sindicato e engenheiro agrônomo, Paulo 
Vallini, frisou que é importante a união da 
classe. “Quanto mais associados, mais for-
tes somos. Um sindicato forte representa 
nossos interesses, nos defende e impulsio-
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mento na produtividade de culturas de renda, 
como milho, soja e feijão”, disse Hojo.

Para ele, é importante deixar um pouco o 
ponto de vista financeiro de lado para investir 
em coberturas que melhorem o funcionamen-
to total do sistema. “A visão financeira e ime-
diata é muito comum. Pessoal tem dificuldade 
em aderir a esses sistemas por isso e também 
pela falta de assistência técnica nessas cul-
turas pouco convencionais. Como a fertilida-
de do solo na nossa região, o pessoal não se 
atenta muito isso, já que a queda em produti-
vidade quase não ocorre. No entanto, o gasto 
aumenta em insumos, fertilizantes, defensi-
vos, herbicidas e fungicidas. Com a utilização 
dos adubos verdes, há mais equilíbrio e não 
há tanta necessidade de usar esses produtos”, 
completou. 

A terceira e última estação de conheci-
mento foi comandada pelo pesquisador Luiz 
Zanão Junior. Ele demonstrou que é viável 
a adubação de culturas exclusivamente com 

utilização de dejeto de animais oriundos de 
lagoas ou biodigestores. “A maioria dos pro-
dutores acham que não vai dar certo, que não 
é o suficiente. Aí eles acabam exagerando nas 
quantias e causam excesso de nitrogênio no 
solo. Isso pode ser identificado com o aca-
mamento das plantas, diminuição de vagens 
e uma maior predisposição às doenças”, ex-
plicou.

Tudo é uma questão da quantia correta. 
No feijão e na soja, por exemplo, em caso de 
cama de aves são necessárias três tonela-
das por hectare. Com dejeto suíno é preciso 
analisar a densidade e fazer um cálculo. Se-
gundo Zanão, geralmente a quantidade varia 
de 30 a 90 metros cúbicos por hectare. Com 
relação ao milho, independente do dejeto 
o montante deve ser multiplicado por três.  
Antônio Silva, produtor rural, gostou da ex-
periência. “Não conhecia essa variedades. 
Vou estudar mais e ver se começo a plantar 
feijão também”, disse. 

Iapar realizou seu 
tradicional evento
O Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR) realizou no dia 
26 de abril seu tradicional Dia 
de Campo anual, onde mostrou 
novas variedades e técnicas de 
manejo aos produtores rurais

Já tradicional na região Oeste, o dia de 
campo de feijão do Iapar (Instituto Agronô-
mico do Paraná) de Santa Tereza do Oeste foi 
mais uma vez um sucesso. Estudantes, pro-
dutores rurais e técnicos tiveram acesso a 
três estações de conhecimento: adubação com 
dejeto de animais, rotação de culturas e novas 
variedades de feijão. O evento aconteceu no 
dia 26 de abril. 

A pesquisadora Vania Moda Cirino, do Ia-
par de Londrina, apresentou as novas varieda-
des desenvolvidas pelo instituto, que já tem 36 
lançadas ao mercado. A última é a IPR Sabiá. 
Indicada para cultivo também nos estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo 
e Mato Grosso do Sul, IPR Sabiá é uma das 
cultivares mais produtivas atualmente dis-
poníveis no mercado – seu rendimento pode 
superar a marca de 4,5 toneladas por hectare, 
segundo Vania Moda Cirino.

A nova cultivar tem ciclo médio – fica 
pronta para colheita em 87 dias – e ainda se 
destaca pelo bom desempenho frente às prin-
cipais doenças que atingem lavouras de feijão 
e pelo porte ereto e a inserção alta das pri-
meiras vagens, característica que proporciona 
mais eficiência na operação de colheita.

A outra unidade foi voltada a apresen-
tar opções de rotação de cultura. Lá foram 
demonstradas opções de diversificação com 
culturas de valor comercial, para produção 
de grãos, e apresentar plantas de coberturas 
e adubos verdes para melhoria do sistema 
agrícola. Quem comandou o trabalho foi o pes-
quisador do Iapar de Santa Tereza do Oeste, 
Ronaldo Hojo. 

“Entre as opções estão as aveias, o trigo 
mourisco e o milheto. Além de melhorar a fer-
tilidade do solo, a rotação ajuda na integração 
lavoura-pecuária. Aumentar a quantidade de 
matéria seca no sistema promove o incre-

DIA DE CAMPO FEIJÃO

Produtores rurais, estudantes e técnicos prestigiaram o evento do IAPAR

BATE-PAPO AGRONÔMICO

Trigo Mourisco foi 
tema de encontro
O bate papo agronômico, 
promovido mensalmente pela 
Areac, teve como tema no dia 10 
de abril o trigo mourisco e seu 
uso da rotação de culturas

A Areac (Associação Regional dos En-
genheiros Agrônomos de Cascavel), rea-
lizou dia 10 de abril, mais uma edição do 
Bate Papo Agronômico, ainda voltado para 
a adoção de culturas alternativas. Depois 
do Painço, outra cultura apresentada foi o 
trigo mourisco, que só tem em comum com 
o trigo tradicional mesmo apenas o nome. 
Trata-se de uma planta poligonácea cuja 
maior vantagem é o ciclo curto, de acordo 
com o palestrante, o agricultor e engenhei-
ro agrônomo Franco Sonda. “Outro ponto a 
destacar proporcionado pela atividade é a 
prática da rotação na lavoura e o fato de ser 
uma cultura alternativa”, salientou.

O trigo mourisco é oriundo da Ásia, de 
países como a Rússia, Polônia e Ucrânia. 
Foi introduzido no Brasil por imigrantes 
poloneses russos e alemães no século 20. 
Hoje, serve basicamente como rotação de 
cultura e adubação verde, além de ser utili-
zado na alimentação de animais. Entretan-
to, a semente também é bastante utilizada 
para o consumo humano, daí a necessidade 
de exportação para o mercado japonês. Eles 
usam o trigo mourisco para produzir um 
tradicional macarrão da cultura oriental.

O trigo mourisco ou trigo sarraceno é 

um dos itens que compõe o seleto mercado 
de glúten free, possibilitando o consumo a 
pessoas que sofrem com a doença celíaca 
e tem intolerância ao glúten. No momen-
to, o mercado não é dos mais favoráveis, 
por conta da elevada produção da Rússia e 
da China, fazendo despencar os preços no 
comércio internacional. “Houve uma queda 
acentuada de volume e preço”. A média de 
produção é de 1,4 mil quilos por hectare, 
baixa se comparada a outras culturas, mas 
com a vantagem de ter um ciclo rápido – do 
plantio à colheita são 90 dias.

Nos áureos tempos da cultura, o Paraná 
chegou a plantar 600 mil hectares. O ad-
vento da soja na década de 1970 diminuiu o 
interesse pela cultura desde então.

O último dado que consta nos relatórios 
da Secretaria Estadual da Agricultura e 
Abastecimento é de 2015, quando a cultura 

atingiu em todo o Estado 1.793 hectares, 
proporcionando uma produção de 2.640 
toneladas. A região com a maior área de 
plantio fica em Cascavel, quando na safra 
de 2015 chegou a 600 hectares.

O aspecto mais interessante do trigo 
mourisco é a saúde. O grão é rico em ferro 
e proteína maior do que a encontrada no ar-
roz, no trigo convencional ou no milho. Os 
grãos, feno ou silagem da planta possuem 
o mesmo valor nutritivo das gramíneas, 
de modo que também podem ser usados na 
alimentação animal. No solo, quando utili-
zado na rotação de culturas, é uma espécie 
altamente tolerante à acidez com grande 
capacidade de utilização de sais de fósforo 
e potássio pouco solúveis no solo e também 
é eficiente no controle de plantas daninhas. 
Para Franco, trata-se de um bom solubiliza-
dor de fósforo.

Rodovia BR 277 - Km 521 - Guaraniaçu - PR Fone (45) 3235-1654
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O engenheiro Franco Sonda falou sobre as características da planta poligonácea
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22/05/1971 ELIANA MARIA LOPES
23/05/1939 HEMRES DOMINGOS TOCHETTO
23/05/1948 MARIO ANTONIO BROGGIO
23/05/1941 JOSE SIMIONI
23/05/1951 NELSO DALMINA
23/05/1948 MAIRI RENATO DA SILVA
23/05/1947 NELI BELOTO
24/05/1951 MARCOLINO MILANI
24/05/1951 DIRCEU STOCKER
25/05/1930 ANTONIO PIACESKI
25/05/1957 ARI PIRES DA SILVA
25/05/1975 OSCAR MARINHO DE AZEVEDO
25/05/1974 CLAUDINEIA MARTINS
25/05/1941 ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIM
25/05/1953 LUIZ ALBERTO RIGHETTI
25/05/1953 JOAO ROBERTO GASPARELO
25/05/1958 HORST SELBMANN
26/05/1962 GILBERTO FADANELLI
26/05/1951 BALDOINO PELICIOLI
26/05/1954 PAULO CESAR SOARES
27/05/1933 WALTER SULZBACHER
27/05/1958 ORESTE BASSI
27/05/1942 JOÃO DILLENBURG
27/05/1953 ALCENO AHLMANN
27/05/1969 MARCOS ANTONIO OLDONI
27/05/1948 AIRTO MACANHÃO
27/05/1960 ALCIMAR FORNARI
27/05/1962 LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA
27/05/1971 ANDERSON BELOTO
28/05/1939 HERCILIO JOSÉ GARCIA
28/05/1960 LIONIR CANTELLI
28/05/1952 RICARDO SPOLADORE
28/05/2004 MELHORAMENTO AGROPASTORIL LTDA
28/05/1952 ANIZITA ZANELLA
28/05/1941 OLIVIA DA SILVA BAU
29/05/1955 ZELIO DOMINGOS CANEPPELE
29/05/1956 WALDIR ANTONIO SCORTEGAGNA
29/05/1948 HELENA KOBELNIK SHOPEK
30/05/1947 SADI GIRELLI
30/05/1961 ELIBERTO LUIZ STEIN
30/05/1949 CARLOS ALBERTO CHAVES
30/05/1948 LUTCIA ALBINO ROTTA
31/05/1932 ARGEMIRO MAIDE
31/05/1972 ROZELEIDE DE PIERI
31/05/1971 LUIZ HIROMI KIMURA

01/06/1929 ARLINDO ALMIRO CAPELETTI
01/06/1951 RENATO STEIN
01/06/1955 ANTONIO ROSSI
01/06/1955 ILDO CARLOS PANIZZON
01/06/1938 ALEIXO FIRMINO BEBBER
01/06/1938 ARMANDO DE SAVASSA LAZARINI
01/06/1981 BRUNO DONDONI
01/06/1970 CARLOS BONAMIGO
02/06/1941 OLIMPIO LUIZ FILIPPINI
02/06/1970 AGNALDO MANTOVANI
02/06/1963 JORGE JOSÉ NEVES
02/06/1954 IRIA BUSA BARANSELLI
02/06/1961 LICIA STOCKER GARDIN
03/06/1925 SABINO BASSI
03/06/1960 NEREU BERNARDI
03/06/1949 ALVARO LUCIO DE QUEIROZ
03/06/1940 ADILIS ANTONIA CERVANTES ROMANINI
04/06/1965 MARIA ANGELICA REBELLATO LINHARES
04/06/1968 VOLNEI LUIZ DOLLA
05/06/1959 IVONETE NARDI OTTOVICH
05/06/1969 VILMA APARECIDA KAZMIERCZAK DE CAMARGO
05/06/1964 ADALTO KAUCZ
05/06/1965 DENISE ADRIANA MARTINI DE MEDA
05/06/1973 MARCIA MARILIZE RECK
06/06/1953 GENIR SIQUEIRA GOMES
06/06/1968 ENIO MARCELO SELLA
06/06/1954 JOSE OLIVIO FABRO
06/06/1959 ROZY DO BELEM MILANO BARIZON
07/06/1959 CELESTINO STACHELSKI
07/06/1923 MANOEL ALVES MOREIRA
07/06/1936 RAYMUNDO DE RAMOS FERREIRA
07/06/1978 LUIZ FERNANDO ARAUJO DA CRUZ
08/06/1933 ANTONIO FERRARI
08/06/1964 ARTEMIO FELIPPI
08/06/1967 GUNTHER KRUGER
08/06/1941 ADOLAR KONOPATZKI
09/06/1959 JACINTO LIMBERGER
09/06/1977 FERNANDO KAZUO SUETAKE
09/06/1959 ENIO ROBERTO MENIN
10/06/1933 JOÃO GOMES CARNEIRO
10/06/1934 LEO WEBLER
10/06/1954 DARCY BEVILAQUA
10/06/1936 ARNO EMILIO STAFFEN
10/06/1951 JOSE CILOEL FARIA
10/06/1959 ROBERT JEFERSON ROESLER

Parabéns!
01/05/1924 ADAO KARVAT
01/05/1929 JACUNDINO SCORTEGAGNA
01/05/1934 ANTONIO JOSE VOLK RAUBER
01/05/1927 JOSE ALVES SANTOS
01/05/1954 LAUDIR HUPPES
01/05/1972 OSORIO DE SOUZA GONÇALVES
01/05/1937 ISAIAS LUIZ ORSATTO
01/05/1943 OLIVO GAIATO
02/05/1961 ELTON PAULO FRACARO
02/05/1958 JOSE BENTO DA SILVA
02/05/1942 MARIA IRACI PEREIRA
02/05/1988 RAFAEL DA SILVA FORTES
03/05/1952 TEUNIS GROENWOLD
03/05/1958 PLINIO LUIZ GIACOMINI
03/05/1949 RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
04/05/1948 ELOMAR LAMB
04/05/1958 PAULO CESAR KINDRAT
04/05/1944 DARCI FRACARO
05/05/1939 JOSE ROMANOSKI
05/05/1933 ALVINO KERWALDI
05/05/1958 FRIEDEL LEMKE
06/05/1922 MARIA SOLER GALINA
06/05/1950 ULISSES PASQUAL
06/05/1939 NELGA ECKERT SIPP
07/05/1965 MAURO DOMINGOS TOCHETTO
07/05/1971 RUDINEI LUIS MORGAN
07/05/1971 RUDNEI LUIZ MORGAN
07/05/1961 CESAR LUIZ MARCON
07/05/1940 IDE MACANHAO ZAMPIERI
08/05/1960 CIRIO MOTTIM
08/05/1992 IVANILCE DE JESUS DOS SANTOS PATICOWSKI
09/05/1953 GRACIAS DIAS SOARES
09/05/1951 GENOR FRARE
09/05/1956 JACIR CAVALHEIRO
09/05/1944 LEOCLIDES ANTONIO MILANI
10/05/1961 JORGE OSORIO MONTANARI
10/05/1944 ORLANDO MENDES
10/05/1964 MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR
10/05/1982 ELAINE RIBEIRO TABORDA
11/05/1929 JOAQUIM THOMAZ FOLADOR
11/05/1934 ALBERTO JOSE DE MACEDO
11/05/1940 MARIA SEVERINA COMIN
12/05/1963 MARIZETE RECK
12/05/1962 DIONICE TEREZINHA BRESSAN FORNARI
12/05/1975 CARLOS ALBERTO BUGNO
12/05/1955 CLACI PEDRO ZANCANARO
12/05/1933 THEREZINHA CARRA ORTOLAN
12/05/1963 MARIZETE RECK
13/05/1953 PEDRO HENRIQUE GAIO
13/05/1949 JOSE MOACIR BACK
13/05/1950 JURUATAN JUBEL PEREIRA DA SILVA
13/05/1965 ALTEVIR LONGO
14/05/1949 JOSE DOMINGOS SPANHOLLI
14/05/1949 ANTONIO FARIAS TABORDA
14/05/1955 DANIEL DRIESSEN
14/05/1926 OLINDA CORTESE FAVRETTO
15/05/1940 EVA VIANA DA SILVA
15/05/1958 HILGO GONÇALVES
15/05/1955 JUCELINO DOS REIS
15/05/1946 ANTONIO EDSON GRUBNER
15/05/1941 OLAVO FRANDALOSA FRANCA
15/05/1952 BOLEGARIO MACHAJEWSKI
15/05/1981 ANGELO BERNARDI FABRO
15/05/1954 JOSE VALDIR BUOSI
16/05/1939 SINVAL FRACARO
16/05/1938 IBRAIM PEDRO DA SILVA
16/05/1950 CARLOS ALBERTO MION
16/05/1967 PEDRO LUIZ PRIGOL
16/05/1951 VALDECIR NEVES
17/05/1962 WERNER SELBMANN
17/05/1940 DORACI LUIZ SCHINATTO
18/05/1955 CLEMES STACHELSKI
18/05/1938 BENJAMIM MARTINI
18/05/1929 TELMO ZANCHET
19/05/1935 MANUEL JESUS MARTINS
19/05/1922 BENNO HAGEMANN
19/05/1970 NILSON KIYOSHI OKABE
19/05/1966 MARLENE SALETE D´AVILLA DURANTE
20/05/1956 ALCIDES VITOR BUENO DE MACEDO
20/05/1954 JOSE CARLOS ABRAHÃO
20/05/1965 CLAUDIONOR FRANCISCO ANDREOLLA
21/05/1923 ANIBELI JOSEPPE GALINA
21/05/1948 VILSON RODRIGUES DA SILVA
21/05/1932 WALDEMIRO PIOVESAN
21/05/1952 AMAURILIO PACHECO PIRES
21/05/1986 DAIANE MASSAROLLO
22/05/1913 WASILIO ORIBKA
22/05/1935 PAULO ALVES MOREIRA
22/05/1955 ALUIR BRUZELATTO

JUNHO

MAIO 10/06/1987 MILTON JUNIOR NECKEL
11/06/1948 VILMAR ANTONIO REDIVO
11/06/1924 HERMINIO GONÇALVES
11/06/1956 ROSANGELA GONÇALVES COSTA
11/06/1961 DEOCLIDES ANTONIO FROZA
11/06/1972 ELIO BAGINI
11/06/1938 HENRIQUE STRINGARI
11/06/1958 IDILSA FERMO
12/06/1928 ANTONIO DIONIZIO BOSQUIROLLI
12/06/1964 ROSEL ANTONIO BOBATO
12/06/1982 RODRIGO MARMENTINI
12/06/1969 MONICA SAROLLI SILVA
12/06/1966 HELIO ANTONIO ZUANAZZI
13/06/1959 MARIA OTILIA ROD. MENEGAZ
13/06/1940 ANTONIO CONTE
13/06/1963 ADELAR ANTONIO SCHIMIDT
14/06/1963 IVAN ANTONIO JACOMINI
14/06/1958 MARCIO ANTONIO DIAS NAPOLI
14/06/1957 ADELINO CARVAT
15/06/1959 ALAMIR NUNES VIEIRA
15/06/1946 ADIR WEBBER
15/06/1926 PAULO GESCHONKE
15/06/1946 WILLI WILD
15/06/1953 ILDO REBELLATO (FALECIDO)
15/06/1939 SALAZAR BARREIROS
16/06/1932 ARTEMIO DELAI
16/06/1961 DARCI JACOBOVSKI
16/06/1945 ERALDO OLEINIK
17/06/1959 MAURO JOAO DOLLA
17/06/1961 SIMAO MACULAN
17/06/1932 GENI MORESCO TONDO
18/06/1948 DIRCEU GALINA
18/06/1927 TELVINO MANTOVANI
18/06/1939 DINO ANTONIO ZARDO
18/06/1955 CEZAR LUIZ DONDONI
19/06/1928 ORLANDO BREGOLI
19/06/1948 NATALICIO SLONGO
19/06/1963 VILMAR DE CAMPOS
19/06/1946 JOSE NARCI SEIMETZ
19/06/1959 JOSEMAR GILBERTO TONDO
20/06/1957 SADI MANTANARI
20/06/1959 VILMAR ANTONIO IGREJA
20/06/1944 EDI VERRUCH FUCHS
20/06/1970 LINDIOMAR APARECIDO ZANCAN
20/06/1959 MARIA ALICE MEURER
20/06/1938 CLUDEMIRO MARIA JORGE
20/06/1934 ALZIRA TEREZA CENI PAN
21/06/1945 LUIZ CAVICHIONI
21/06/1943 LUIZ KREFTA
21/06/1942 LUIZ TEBALDI SOBRINHO
21/06/1958 NILTO GALLINA
21/06/1947 LAURO ANDRUCHEVITZ
22/06/1946 JOÃO CASTURINO GONÇALVES
22/06/1953 MARIA ROSA HIPOLITO PEREIRA DE SOUZA
22/06/1971 DULCINEI APARECIDA GABOARDI CAMILLO
22/06/1963 SAURO FRANCISCO CORBARI
22/06/1953 IDELMO LUIZ DE NARDIN
22/06/1969 CLAUDIA FESTUGATO
22/06/1968 PEDRO TOALDO
22/06/1947 JOAO BALDISSERA
23/06/1962 JOÃO MOREIRA DE LIMA
23/06/1936 HATSURO OKABE
23/06/1938 KIMIO MATSUSHITA
23/06/1936 DIONISIO TODESCAT
23/06/1949 LUZINETE MOREIRA CONSTANTINO
23/06/1962 MILTON WUTZKE
24/06/1955 JOÃO TRAPP
24/06/1938 JOAO SLUZALA FILHO
24/06/1943 SEDENEI JOÃO LUPATINI
24/06/1964 JOAO PEDRO CARNIEL
24/06/1956 ODAIR MARCHIOTTI
24/06/1971 FABIO HENRIQUE KONOPATZKI
24/06/1957 ROSELE JOAO SALVATI
25/06/1952 JOSE MARIA DE CASTILHOS MARTINS
25/06/1969 MARCOS ROBERTO MARCOM
25/06/1946 NESTOR JOÃO SOCCOL
26/06/1952 VALDIR JOSE BARICHELLO
26/06/1930 PAULO MONTEIRO DE BARROS VIEIRA
26/06/1957 JOÃO RAUL COLPO
26/06/1941 MARIA DA GLORIA COUTINHO DAMASCENO
27/06/1942 SELVINO SIMCH
27/06/1942 JOÃO BATISTA H. DE ALMEIDA
27/06/1957 VALDIR KRAUSE
27/06/1963 ADELAR JOSE DE ARAUJO
27/06/1942 JOAO BATISTA HARO DE ALMEIDA
27/06/1977 EMESON SIQUEIRA
28/06/1938 IBRAHIN FAIAD
28/06/1957 RENO PAULO KUNZ
29/06/1946 PEDRO MACANHÃO SOBRINHO
29/06/1945 PRIMO NARDI
30/06/1949 CESAR ALVES
30/06/1937 IRAIDES TESTA BORTOLATTO
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B&M CONSULTORIA 
20% de desconto - Rua Presidente Kennedy, 839
Fone (45) 3035-7986

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

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

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

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

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

MASTER SOLAR ENERGIA FOTOVOLTAICA
10% de desconto - Fone (45) 3035-5030

RESTAURANTE

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

HOTELARIA

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

LIVRARIA E PAPELARIA

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

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

ENSINO & EDUCAÇÃO

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

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

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

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

UNIVERSIDADE UNOPAR - 10% a 30% de desconto
Av Rocha Pombo 2005 - CascavelPR
Fone (45) 3322-9027

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

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

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

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

AGRO

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

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

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

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

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

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

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

SERVIÇOS

FOTOCLIQUE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS
30% de desconto - Trav. Cristo Rei, 91
Fone (45) 3035-6417

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

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Convênios
Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens 

especiais em produtos e serviços para os associados do 
Sindicato Rural de Cascavel.

SAÚDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

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

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

H-VISÃO OFTALMOLOGIA ESPECIALIZADA
Rua Carlos de Carvalho, 3197 - Fone 3037 – 5050

45 3225.3437

Para se levar uma vida 

tranquila  é preciso se 

preparar para as surpresas, 

mesmo que elas pareçam

não acontecer. Com a Unimed 

Cascavel, você garante um

ddos planos de saúde mais 

reconhecidos do país por 

apenas R$ 4,91* por dia.

Não dá pra deixar passar

a oportunidade de garantir

a sua segurança e a de

sua família.

TTem que ter plano de saúde. 

Tem que ter Unimed Cascavel.

*Valor por dia, considerando um mês com 30 dias para plano coletivo por adesão no Sindicato Rural de Cascavel
 com abrangência regional, acomodação enfermaria, com 50% de coparticipação, na faixa etária de 29-33 anos. 
Mensalidade de R$ 147,33 incluindo plano de saúde assistencial e cobertura do serviço acessório de SOS Unimed. 
Consulte condições de contratação no Sindicato Rural de Cascavel.

4,91

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE CONVÊNIOS
(45) 3225-3437 - FALAR COM RAFAELA
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C O M U N I C A Ç Ã O (45) 3037-7829 / 9 9972-6113

Rua Cuiabá, 217 - Jd. Mª. Luiza - Cascavel/PR

www.newmidiacomunicacao.com.br

Somos especialistas em gerar comunicação eficiente e
resultados no setor econômico mais importante do Brasil

A NewMídia Comunicação está desde o ano de 2003 

no mercado publicitário oferecendo a seus clientes 

comunicação corporativa, assessoria de imprensa 
e criação de idéias inovadoras para criar conceitos, 

fortalecer marcas e posicionar produtos de seus 

clientes no mercado.

Com o passar dos anos, passamos a nos especializar 

no setor mais importante da economia: o agronegócio. 

Assim, além de atender as necessidades de clientes 

que desejam se comunicar de maneira eficiente com o 

setor, oferecemos também produtos com conteúdo 

editorial no segmento, como a revista Sindirural, 
direcionada para produtores rurais do Paraná, e mais 

recentemente, a revista Agrotech, uma publicação 

focada em divulgar as novas tecnologias e inovações 

que prometem mudar o modo de produzir e de viver 

no campo.

Venha saber como a gente pensa.


