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O crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de um País é
associado imediatamente à melhoria das condições de vida da

sua população. Mas, para se ter uma idéia precisa do impacto
deste fenômeno, é importante observar a partir de que setores
esse avanço ocorre.

O resultado social do incremento global de riquezas, na verda-
de, depende muito do segmento que o impulsiona. O seu alcance é
bem diferente, por exemplo, se esse bolo aumenta mais em razão
de participação maior do sistema financeiro.

Essa realidade foi comprovada pela FAO, organização da ONU
para a agricultura e alimentação. Segundo estudo, quando o cres-
cimento do PIB procede da agropecuária, ele é pelo menos duas
vezes mais eficaz do que se proveniente de outros meios.

A pobreza e a fome no mundo não são maiores nem menores
como conseqüência da tecnologia dos automóveis, aparelhos de TV
ou celulares. Irremediavelmente, uma nação ou o mundo se torna
mais miserável quando falta comida ou ela se torna mais cara.

A população, quando se alimenta melhor, goza de mais saúde.
Como conseqüência, há maior aproveitamento nos estudos e é su-
perior o desempenho no trabalho. E, se a comida é barata, sobra
mais dinheiro para outras necessidades, incluindo o lazer.

Residem aí, portanto, os fatores primordiais para uma socieda-
de melhorar as suas condições de vida. Vejam alguns resultados
diretos, econômicos e sociais, de uma agricultura estável e eficien-
te: conhecimento, produção e poupança.

Esse papel fundamental do agronegócio precisa ser efetiva-
mente compreendido pela classe política e por todos os cida-
dãos. Muito mais ainda no Brasil, onde o setor é responsável
também por grande massa de empregos no campo e na agroin-
dústria e pela geração do superávit econômico que permite hon-
rar os compromissos externas.

Neste momento de decisões que vão influir no futuro do nosso
Estado e do País, a agropecuária deve ocupar espaço privilegiado
nas plataformas de governo. Como caminho para o desenvolvimen-
to, requer compromisso de investimentos que reduzam custos e
garantam acesso a tecnologias, para que o setor possa produzir
cada vez mais, e mais barato.
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Em que condições o agronegócio
brasileiro trabalha hoje?

Luiz Fayet - Da porteira pra den-
tro, com vantagens: natureza favorá-
vel, padrões tecnológicos internacio-
nais, preços bons e um produtor rural
competente. O grande problema está
da porteira pra fora. A começar por
normas que não permitem que as van-
tagens se convertam em lucro. Por esta
razão, apesar das melhores condições
do mundo para desenvolver a ativida-
de, o nosso produtor está endividado e
existe pobreza no campo.

Como a legislação prejudica a ati-
vidade?

Luiz Fayet - É um obstáculo que a
gente chama de instabilidade jurídico-
institucional. Temos leis que vão contra
quem produz: no campo, na indústria,
nos serviços. Punem quem trabalha e be-
neficiam quem vive de bolsa. Veja o caso

da regularização das terras de fronteira.
É um absurdo que até hoje isso não te-
nha sido resolvido. Problemas desse
tipo existem no Brasil inteiro.

E ainda leis que não são cumpri-
das, em prejuízo do setor?

Fayet -     Temos o caso da Lei Kandir,
que prevê devolução, para o exporta-
dor, dos impostos pagos no processo de
produção do que é vendido no exteri-
or. Se um exportador de soja tem direi-
to de 4% a 5% sobre o valor negociado
e não recebe do governo, o que vai fa-
zer? Rebaixa o preço oferecido ao pro-
dutor. Se o governo cumprisse essa lei,
seriam 5% mais no bolso do homem
do campo.

E como a logística e infra-estru-
tura se somam a esse conjunto de
problemas?

Fayet -     Há uma ineficiência muito

grande no nosso sistema de transpor-
te, que tira lucratividade do setor de
produção. Custa muito caro para pas-
sar por um porto, transitar por uma
estrada. Estes custos automaticamente
reduzem o preço oferecido aos produ-
tores. O consumidor, do outro lado do
mundo, não vai pagar mais, acima do
preço de mercado, para cobrir inefici-
ências de responsabilidade do nosso
governo.

No Estado, especificamente,
quais são os maiores obstáculos?

Fayet - As nossas principais rotas
estão absolutamente fora dos padrões
exigidos para baratear custos operaci-
onais. O Paraná deu início em 1995 à
implantação do Anel de Integração. Já
são 15 anos e, até hoje, não temos ro-
dovia duplicada de Cascavel até o Por-
to de Paranaguá. Não há rodovia du-
plicada até Maringá, que interligaria

Leis que punem quem trabalha, deficiência de lo-

 gística e infraestrutura e questões tributárias

estão consumindo o lucro do produtor rural. A afir-

mação é do economista Luiz Antonio Fayet, ex-de-

putado federal e ex-presidente do Banco do Brasil,

Banestado e Badep. Segundo ele, estes fatores são

responsáveis por uma contradição: “Apesar das me-

lhores condições do mundo para desenvolver a ati-

vidade, o nosso produtor está endividado e existe

pobreza no campo”. Em entrevista à SindiRural, Fayet,

que é também consultor da Faep e da CNA, fala dos

principais problemas no setor de transporte no Pa-

raná, que geram prejuízos ao setor produtivo.

O LUCRO
DESAPARECE
DA PORTEIRA
PRA FORA

Fayet: “Temos leis que vão contra quem produz:
no campo, na indústria, nos serviços. Punem
quem trabalha e beneficiam quem vive de bolsa”.

www.sindicatorural.com
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“O transporte de soja da porteira da lavoura no
Brasil até o Porto de Roterdam (Holanda) custa
R$ 6,00 por saca a mais  do que a mesma
operação a partir da Argentina e dos EUA.”

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010
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a região aos principais mercados do
País. Isso é fundamental também por-
que 80% do que o Estado produz é con-
sumido no mercado interno.

E a opção ferroviária?
Fayet –     De Cascavel a Guarapua-

va, a ferrovia é moderna. Mas de lá até
Curitiba, há um trecho muito antigo.
As composições precisam ser divididas
em três, senão as locomotivas não
agüentam. Esse problema gera mais
custos. O Estado inclusive criou um
conflito. O governo federal havia deci-
dido que a ligação seria de Guarapua-
va a Ipiranga: um trecho de 130 km. Aí
o Paraná inventou que o melhor seria
Guarapuava-Engenheiro Bley, um tre-
cho mais longo, com quase o dobro dos
custos. O Estado não construiu nem
um, nem outro. E quem está no Oeste
sofre tremendo prejuízo, em razão do
gargalo entre Guarapuava e Curitiba.

O problema do Porto de Parana-
guá também é um empecilho?

Fayet – É o mais grave de todos os
problemas. Começa pelos desvios, de
toda natureza. Ele chegou a ter mais
R$ 400 milhões em caixa, dinheiro dos
usuários para obras, que não foi apli-
cado. Não foi construído o cais Oeste,
que tinha verba repassada pelo gover-
no federal. O Estado devolveu o dinhei-
ro, porque não precisava. Devolveu e
não fez nada. Não realizou dragagem
para que navios pudessem carregar um
volume maior. Houve apenas uma dra-
gagem emergencial, que não resolveu.
É o mesmo que você pegar uma carre-
ta que transporta 30 toneladas e só car-
regar 20. O preço do transporte, por
tonelada, fica mais elevado.

Que outros equívocos observa?
Fayet - O Porto de Paranaguá con-

segue ser o mais ineficiente em termos
de carregamento de produtos a granel.
E agora estão querendo construir mais
um terminal de granel, quando não há
necessidade. Nos últimos 10 anos, Pa-
ranaguá vem perdendo carga a gra-
nel, que vai sair cada vez mais pelas
novas fronteiras: Mato Grosso, Tocan-
tins, Maranhão. Aqui vamos tirar car-
gas mais elaboradas, como é o caso de

www.sindicatorural.com

carnes. A melhor opção é abrir espaço
para contêineres. Na última reunião do
Conselho do Porto, foi informado que
o Terminal de Contêineres do Porto de
Paranaguá está trabalhando com 96%
de sua capacidade. Está no limite. Para
construir alguma coisa nova é preciso
de três a cinco anos. Será que a econo-
mia paranaense terá de ficar sentadi-
nha todo esse tempo esperando?

Poderia citar um exemplo dos pre-
juízos causados por problemas de in-
fraestrutura?

Fayet – O transporte de soja da por-
teira da lavoura no Brasil até o Porto de
Roterdam (Holanda) custa R$ 6,00 por
saca a mais do que a mesma operação a
partir da Argentina e dos Estados Uni-
dos. É cerca de 1/5 do valor do produto
que se perde: 20% que deixam de ir para
o produtor. É o lucro que some. Ou pelo
menos seria uma redução do prejuízo.

E as queixas quanto ao câmbio?
Fayet -     A solução do problema cam-

bial não é muito simples. Envolve uma
série de coisas no mercado financeiro,
na dívida pública do governo e até na
produtividade do mercado interno. Va-
mos sempre ser grandes exportadores.
E quando se exporta muito, entram
dólares e, assim, o seu valor cai. A es-
tratégia é aumentar a nossa competiti-
vidade, tirar empecilhos que atrapa-
lham o processo de redução de custos.
É deste lado que vamos resolver. Atra-
vés do câmbio, é ilusão.

Como avalia a conquista de no-
vos mercados pelo Brasil?

Fayet - Com suas viagens, o presi-
dente Lula abre mercado menor do que
o de Cascavel. É uma brincadeira com
o povo brasileiro. Foram abertas 68
embaixadas em países do tamanho de
uma cidade. Foi dinheiro jogado pela
janela. Os Estados Unidos represen-
tam 35% das nossas exportações; a

Europa Ocidental, quase 20%. Os dois
absorvem metade de tudo o que o Bra-
sil vende lá fora. Eles têm dinheiro.
Teríamos que fazer um esforço de
negociação com esses países. Não adi-
anta fazer assistencialismo na África.

E os negócios com a China?
Fayet - A China é muito importan-

te para a nossa soja, minério e mais al-
guns poucos produtos: todos de baixís-
simo valor por tonelada. Mas, para eles,
somos fundamentais. Se tirar o Brasil
como supridor, os preços explodem.
Compram a nossa soja não porque so-
mos bonitos ou porque o nosso gover-
no é maravilhoso. É porque não há ou-
tra opção. Então, precisamos adminis-
trar isso com inteligência em benefício
da renda do produtor rural.

Há risco de o agronegócio perder
a capacidade de dar suporte para a
economia do País?

Fayet - Há os problemas a que já
me referi, que precisam ser superados.
Temos ainda o tumulto promovido pe-
las ONGs, que inventam que estamos
destruindo o meio ambiente. São cam-
panhas financiadas pelos nossos con-
correntes. Querem desestabilizar, para
que não se produza com eficiência. É
um movimento orquestrado, no mundo
inteiro, contra a produção brasileira.

Qual é a estratégia para garantir
os interesses do produtor?

Fayet – Devemos fazer uma lista
dos projetos prioritários. A partir dis-
so, informar os sindicatos e a base, so-
bre como se comportam os nossos re-
presentantes: deputados estaduais e fe-
derais, senadores e governantes de um
modo geral. Elaborar uma espécie de
boletim, onde serão dadas notas de
acordo com atuação individual, em re-
lação a cada tema. Na hora da eleição,
teremos subsídios para decidir com se-
gurança em quem votar.
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O PLANO DO
AGRONEGÓCIO
CANDIDATOS RECEBEM
SUGESTÕES DA FAEP

Plano Diretor para o Agronegócio do
Paraná. Esse documento, com as

propostas de interesse do setor, foi en-
tregue pela Faep, aos dois principais
candidatos ao governo do Estado. A en-
tidade também convidou Beto Richa e
Osmar Dias, para se posicionarem so-
bre o tema em encontro com lideran-
ças. O estudo detalha o desempenho
do agronegócio paranaense e propõe
ações como criação de uma agência de
desenvolvimento e do instituto de de-
fesa animal e vegetal. Ele foi coorde-
nado pelo economista Rogério Berger,
com suporte do Departamento Técni-
co e Econômico da Faep e sugestões dos
sindicatos.

“Nossa intenção foi detectar e ofe-
recer aos candidatos um conjunto de
informações que poderá lastrear seus
planos de governo”, justifica Ágide Me-
neguette, presidente da Faep. Segun-
do ele, nos últimos 8 anos, o chamado
período “bolivariano”, houve uma per-
da da importância econômica do Para-
ná. “É preciso reagir”, conclamou.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010 www.sindicatorural.com

Na sede da Faep: o candidato Osmar Dias (esq.)

O estudo da Faep, reunindo esta-
tísticas e propostas, pode ser con-
ferido no portal do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel
(www.sindicatorural.com), na pas-
ta “Banco de Dados” .

No dia 19 de julho, Beto Richa
e Osmar Dias, a convite da Faep,
falaram para cerca de 500 lideran-
ças de sindicatos rurais patronais
de todo o Estado. Eles se posicio-
naram, principalmente, sobre os
principais pontos do Plano Diretor
para o Agronegócio do Paraná.

Os dois  candidatos a governa-
dor assumiram o compromisso de
inserir várias propostas sugeridas
em seus planos. “É necessário mu-
dar o modelo, agregando valores
e reduzindo os custos”, analisou
Beto Richa. Ele considerou impor-
tante investir em rodovias, espe-
cialmente na BR 277.

Lideranças rurais de Cascavel participaram de encontro com candi-
datos organizado pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná

Osmar Dias anunciou a inten-
ção de criar departamentos espe-
cializados em agroindústria. “Não
podemos apenas vender grãos;
temos que transformar e vender
alimentos industrializados”, disse
o candidato

Ambos os candidatos enfatiza-
ram a importância da segurança
jurídica para quem investe na
agropecuária. Beto garantiu que
cumprirá os mandatos de reinte-
gração de terras invadidas pelo
MST. “Alguém tem dúvida de,
como produtor rural, eu não vou
combater as invasões?”, questi-
onou Osmar.

ASSUMINDO COMPROMISSOS COM O SETOR

...e o candidato Beto Richa (esq.) Fotos: Fernando dos Santos
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GRUPOS  COMPRAM
TERRAS NO BRASIL E
REACENDEM POLÊMICA

POSICIONAMENTOS
SOBRE A QUESTÃO

O ex-ministro Antônio Delfim
Netto recomenda cuidado com as
vendas de terras a empresas da
China, controladas pelo Estado (de
resto, uma brutal ditadura comunis-
ta) ou com participação estatal. “In-
vestimentos estrangeiros são de
modo geral bem-vindos e podem tra-
zer contribuições importantes ao
crescimento do País, mas os investi-
mentos mudam de sentido quando
são subordinados a razões estratégi-
cas de um Estado estrangeiro”, diz.

Para Roberto Rodrigues, ex-mi-
nistro da Agricultura, a vinda des-
ses capitais externos ajudaria o sal-
to brasileiro no cenário mundial,
gerando empregos e riqueza, crian-
do excedentes exportáveis e agre-
gando valor, porque muitos inves-
timentos são feitos na área indus-
trial. O ex-ministro defende o esta-
belecimento de regras claras para
a compra de terras por estrangei-
ros, mas sem proibi-la.

www.sindicatorural.com

I M Ó V E I S   R U R A I S

Mais um tema começa a ganhar cor-
 po: a crescente investida de gru-

pos estrangeiros na compra de terras
brasileiras. Novos negócios são anun-
ciados a cada semana, alimentando
uma questão sempre polêmica. Segun-
do o Incra, grupos do exterior já detêm
a propriedade de 4,3 milhões de hecta-
res no País.
O advogado Luiz Carlos Lanzoni Júni-
or diz que 19,99% das terras do Mato
Grosso, 13,48% de São Paulo e 11,70%
do Mato Grosso do Sul estão nas mãos
de estrangeiros.

No Sistema Nacional de Cadastro de
Imóveis Rurais (SNCR) do Incra, cons-
tavam, em maio, 34.371 imóveis regis-
trados em nome de pessoas físicas e
jurídicas de outras nacionalidades.

Na Bahia, as estimativas sobre in-
ternacionalização do território falam
em mais de 9%. No sudeste do Piauí,
Maranhão, Bahia e Tocantins também
estão sendo fechados grandes negóci-
os. Grupos da China, Argentina, Aus-
trália, Nova Zelândia, Coreia do Sul e
Japão estão de olho no potencial pro-
dutivo do solo brasileiro.

O caso que gera maior polêmica é o
dos chineses, que já investiram US$
11 bilhões no Brasil só neste ano, em
diversos setores. Já demonstraram in-
teresse em adquirir propriedades ru-
rais aqui, a China National Agricul-
tural Development Group Corporati-
on, Chongqing Grain Group e Pallas
International.

INVESTIDA
ESTRANGEIRA

Grandes áreas estão
sendo negociadas em

Tocantins, Piauí e
Maranhão

Estima-se
que 9% do

terrritório
da Bahia estão

internacionlizados

13,4% das terras
de São Paulo já
pertencem a  estrangeiros

GOVERNO QUER
IMPOR LIMITES

O governo federal anunciou que
tem pronto o parecer da Advoca-
cia-Geral da União (AGU) que res-
tringe a compra de terras no Bra-
sil por empresas nacionais contro-
ladas por estrangeiros. O texto
retoma limitações impostas por
uma lei de 1971, cuja aplicação
foi afastada pela própria AGU em
1994.

Entre as restrições previstas
estão a limitação da área que pode
ser comprada pela empresa, a exi-
gência de autorização prévia do
Ministério da Agricultura para  pro-
jetos agrícolas e de aval do Con-
selho de Segurança Nacional, caso
a terra fique em área considerada
indispensável à segurança do País.
Além disso, a empresa só poderia
comprar terras para implantar pro-
jetos agrícolas, pecuários ou indus-
triais vinculados aos objetivos es-
tatutários. E a soma das áreas não
pode ultrapassar 25% da área do
município onde estiver presente.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

Em Mato
Grosso e
Mato Grosso
do Sul, 19,9% e
11,7% das terras,
respectivamente,
pertencem a
estrangeiros





10  SINDIRURAL

FAZENDAS LÁ,
AMBIENTALISTAS AQUI

O P I N I Ã O

A National Farmers Union (União
 Nacional dos Fazendeiros) e a

Avoided Deforestation Partners (Parcei-
ros pelo Desmatamento Evitado), dos
EUA, encomendaram um estudo, assi-
nado por Shari Friedman, da David Gar-
diner & Associates. Publicado em 2010,
analisa a relação entre o desmatamen-
to tropical e a competitividade ameri-
cana na agricultura e na indústria da
madeira. O seu título é altamente elo-
quente: “Fazendas aqui, florestas lá”.

O diagnóstico do estudo é que o
desmatamento tropical na agricultura,
pecuária e de florestas conduziu a uma
“dramática expansão da produção de
commodities que compete diretamen-
te com os produtos americanos”. Ou
seja, é a competitividade do agronegó-
cio brasileiro que deve ser diminuída
para tornar mais competitivos os pro-
dutos americanos.

O estudo é tão detalhado que che-
ga a mostrar quanto ganhariam os Es-
tados americanos e o país como um
todo. E calcula que o ganho americano
seria de US$ 190 bilhões a US$ 270 bi-
lhões entre 2012 e 2030. As campanhas
pela conservação das florestas tropicais
e seu reflorestamento não seriam, nes-
sa perspectiva, uma luta pela “humani-
dade”. Elas respondem a interesses que
não têm nada de ambientalistas.

Ao contrário, o estudo chega a afir-
mar que os compromissos ambientalis-
tas nos EUA poderiam até ser flexibili-
zados segundo as regras atuais, que não
preveem nenhum reflorestamento de
florestas nativas, do tipo “reserva legal”,
só existente em nosso país. Também
denomina isso de “compensação”, que
poderia ser enunciada da seguinte ma-
neira: mais preservação lá (no Brasil),

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010 /www.sindicatorural.com

menos preservação aqui (nos EUA).
Cito trecho: “Eliminando o desmata-
mento por volta de 2030, limitar-se-iam
os ganhos da expansão agrícola e da
indústria da madeira nos países tropi-
cais, produzindo um campo mais favo-
rável para os produtos americanos no
mercado global das commodities.”

Eles têm, pelo menos, o mérito da
clareza, enquanto seus adeptos masca-
ram suas atividades. Esse estudo reco-
nhece o seu débito com a ONG Conser-
vation International e com Barbara
Bramble, da National Wildlife Federa-
tion, seção americana da WWF, igual-
mente presente em nosso país.

A Conservation International é ci-
tada duas vezes na página de agrade-
cimentos, suponho que não por suas di-
vergências. Mas ela publica em seu site
um artigo dizendo-se contrária ao es-
tudo. A impressão que se tem é a de
que se trata de um artifício retórico para
se desresponsabilizar das repercussões
negativas desse estudo em nosso país
e, em particular, na Câmara dos Depu-
tados. Logicamente falando, sua posi-
ção não se sustenta, pois ao refutar as
conclusões do artigo não deixa de com-
partilhar suas premissas. A rigor, não
segue o princípio de não-contradição,
condição de todo pensamento racional.
Por que não defende a “reserva legal”
nos EUA e na Europa, segundo os mes-
mos princípios defendidos aqui? Seria
porque contrariaria os interesses dos
fazendeiros e agroindustriais de lá?
Entre seus apoiadores se destacam Wall
Mart, McDonald”s, Bank of America,
Shell, Cargill, Kraft Foods Inc., Rio Tin-
to, Ford Motor Company, Volkswagen,
WWF e Usaid. Os dados foram extraí-
dos de seu site internacional.

Barbara Bramble é consultora sêni-
or da National Wildlife Federation, a
WWF americana. Sua seção brasileira

segue os mesmos princípi-
os e modos de atuação, ten-

do o mesmo nome. Se fosse coerente,
deveria lutar para que os 20% de “re-
serva legal”, a ser criada nos EUA e na
Europa, fossem dedicados à wildlife, a
“vida selvagem”. Entre seus apoiado-
res e financiadores (dados extraídos de
sua prestação de contas de 2009), des-
tacam-se o Banco HSBC, Amex, Ibope,
Natura, Wall Mart, Conservation Inter-
nacional, Embaixada dos Países Baixos,
Greenpeace e Instituto Socioambiental
(ISA). A lista não é exaustiva. Obser-
ve-se que a Conservation International
reaparece como parceira da WWF.

Ora, essa mesma consultora é só-
cia-fundadora do ISA, ONG ambienta-
lista e indigenista. A atuação dessa ONG
nacional está centrada na luta dita pelo
meio ambiente e pelos “povos da flo-
resta”. Advoga claramente pela consti-
tuição de “nações indígenas” no Brasil,
defendendo para elas uma clara auto-
nomia, etapa preliminar de sua indepen-
dência posterior, nos termos da Decla-
ração dos Povos Indígenas da ONU.

Ela, junto com o Conselho Indige-
nista Missionário (Cimi), possui o mais
completo mapeamento dos povos indí-
genas do Brasil. Sua posição é eviden-
temente contrária à revisão do Código
Florestal. Dentre seus apoiadores e fi-
nanciadores, destacam-se a Icco (Or-
ganização Intereclesiástica de Coope-
ração para o Desenvolvimento), a NCA
(Ajuda da Igreja da Noruega), as Em-
baixadas da Noruega, Britânica, da Fin-
lândia, do Canadá, a União Europeia,
a Funai, a Natura e a Fundação Ford
(dados foram extraídos de seu site).

O ISA compartilha as mesmas posi-
ções do Cimi, da Comissão Pastoral da
Terra (CPT) e do MST. Ora, esses “mo-
vimentos sociais”, verdadeiras organi-
zações políticas de esquerda radical,
por sua vez, seguem os princípios da
Teologia da Libertação, advogando pelo
fim do agronegócio brasileiro e da eco-
nomia de mercado, contra a constru-
ção de hidrelétricas e impondo severas
restrições à mineração. Junto com as
demais ONGs, lutam por uma substan-
cial redução da soberania nacional.

Volto ao tema das ONGs. Mostrarei a vinculação entre os
“fazendeiros” americanos e a atuação de ambientalistas
no Brasil. Trata-se de uma curiosa conjunção entre o agro-
negócio americano, ONGs (aqui, evidentemente), grandes em-
presas, governos e “movimentos sociais” no País.

Denis Lerrer Rosenfield

professor de filosofia na UFRGS





FERTILIZANTE TAMBÉM
FAZ A DIFERENÇA
PREÇO DEVE SER AVALIADO A PARTIR DE TUDO O QUE
O ADUBO EFETIVAMENTE POSSUI EM SUA FÓRMULA

Quando um produtor rural
conta que colheu 160 sa-

cas de soja por alqueire, a per-
gunta imediata é “Que varieda-
de você plantou?”. A notícia se
espalha e muitos copiam o
exemplo de sucesso: semeiam
a referida cultivar, mas nem to-
dos conseguem os mesmos re-
sultados. A razão para estes ca-
sos de frustração é que são inú-
meras as variáveis que influen-
ciam no desempenho de uma
lavoura. Mas e quando vizinhos
de propriedade fazem tudo pra-
ticamente igual, na mesma sa-
fra, mas um colhe bem menos
do que o outro?

“Para avaliar o que aconte-
ceu, é preciso perguntar tam-
bém que adubo foi usado para
conseguir determinada produ-
tividade”, recomenda o enge-
nheiro agrônomo Rogério Ri-
zzardi, gerente do Departa-
mento Técnico da Coopavel.
Segundo ele, o fertilizante cada
vez mais está fazendo a diferença.

A observação foi feita durante pa-
lestra a associados das comunidades de
Sede Alvorada, Espigão Azul e São Se-
bastião, em Cascavel, e de Santa Tere-
za do Oeste. O grupo de produtores
esteve visitando a nova indústria de
fertilizantes da Coopavel, durante o
mês de junho.

 I N S U M O S

A unidade, com 13.000 mil metros
quadrados  e instalada junto ao termi-
nal da Ferroeste, em Cascavel, tem ca-
pacidade para misturar 300 mil tone-
ladas de adubo/ano.

Totalmente automatizada e infor-
matizada, executa misturas com extre-
ma precisão. Também pode atender pe-
didos de formulações específicas, indi-

SÓ PRIMEIRA LINHA
A Coopavel optou por produzir

apenas fertilizante de primeira li-
nha. Ou seja, não utiliza o chama-
do enchimento, uma dosagem com
custo menor, que mantém percen-
tuais de nitrogênio, fósforo e po-
tássio, mas reduz outros compo-
nentes essenciais

Rizzardi aconselha o produtor
a comprar adubo com toda a fór-
mula aberta. Não se limitar ape-
nas à composição de nitrogênio,
fósforo e potássio. “Vários outros
minerais são importantes para
garantir uma boa produtividade”,
lembra. Por isso, frisa, é essenci-
al avaliar o adubo e seu preço a
partir de tudo o que ele efetiva-
mente contém.

Instrução normativa do Minis-
tério da Agricultura permite a ven-
da de fertilizantes com composi-
ção até 6% abaixo da formulação
expressa. A tolerância é justifica-
da pela possibilidade de perda de
nutrientes, através de um proces-
so definido como segregação.

“Esse é mais um fator que tor-
na caro o que parece ser mais ba-
rato”, analisa Rizzardi. A Coopavel,
conforme ele, não tira proveito
deste grau de tolerância. “A for-
mulação é precisa. Todo lote do
produto tem em sua composição,
no mínimo 100% do que é especi-
ficado”, assegura.

cadas a partir de análises de solo.
Rizzardi informa que toda carga de

adubo da Coopavel é identificada com
um número de lote. “No prazo máxi-
mo de três horas, a partir da saída da
fábrica, as amostras do lote são checa-
das para verificar se a formulação cor-
responde exatamente ao programada
no sistema”, explica.

Grupo de produtores rurais em visita à indústria de fertilizantes da Coopavel
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O uso de plantas medicinais no tratamen-
 to de doenças - o célebre “chazinho da vovó”

-  é uma alternativa saudável, pois ajuda a redu-
zir o consumo de medicamentos de origem sin-
tética. Também pode se tornar uma fonte de ren-
da extra para pequenos agricultores. E foi pen-
sando nisso que a Itaipu Binacionnal lançou o
projeto Plantas Medicinais, que em fevereiro com-
pletou seis anos de atividades.

Vinculado ao programa “Cultivando Água
Boa”, o projeto é conduzido por um comitê ges-
tor e envolve mais de uma dezena de organi-
zações parceiras que, mediante ações integra-
das, têm possibilitado o alcance dos objetivos
propostos.

METAS PRINCIPAIS
O Projeto Plantas Medicinais tem quatro fi-

nalidades básicas:
Resgate do conhecimento tradicional

associado,     o que implica em conhecer a utiliza-
ção popular das plantas medicinais, especialmen-
te as nativas, por meio de um processo de inves-
tigação e pesquisa como o que está em funciona-
mento nas comunidades indígenas dos municí-
pios de Diamante do Oeste e São Miguel do Igua-
çu.

Capacitação de profissionais e agentes
de saúde     por meio de cursos, seminários e en-
contros que habilitem os profissionais a prescre-
ver o uso de plantas medicinais na atenção à saú-
de, bem como orientar o uso popular com os de-
vidos cuidados no manejo e nos fins.

Implantação do uso das plantas medici-
nais no SUS (Sistema Único de Saúde), conso-
lidando na região a política pública nacional de
implementação da medicina complementar no
SUS, incentivando e apoiando os municípios no
desenvolvimento das metodologias e formação
de comitês gestores municipais de plantas medi-
cinais.

Melhorar a qualidade de vida na Bacia
do Paraná 3 (BP3)          mediante geração de novas
alternativas de renda dos agricultores familiares
e de melhoria da saúde da população a partir da
prática preventiva de atenção à saúde utilizando
plantas medicinais na alimentação e no tratamen-
to de doenças.

CHÁ TAMBÉM
GERA RENDA
PROJETO DA ITAIPU E PARCEIROS
PRODUZ SAÚDE E É ALTERNATIVA
PARA PEQUENOS AGRICULTORES

PRINCIPAIS RESULTADOS
DO PROJETO PLANTAS MEDICINAIS

Ervanário: transformação de plantas em produtos beneficiados

CAPACITAÇÃO
1.078 profissionais da saúde da rede pública de 18 municípi-

os participaram do curso de Conhecimento Científico sobre Plantas
Medicinais, Condimentares e Aromáticas da BP3 para prescrição
médica no atendimento aos Postos de Saúde da Família.

5.197 merendeiras, pastorais, agentes de saúde, clubes de
mães de 29 municípios foram capacitadas no uso das plantas. Além
de receitas de chás, elas aprenderam a identificar, manusear e uti-
lizar as plantas medicinais e condimentares na alimentação.

98 agricultores capacitados por meio de cursos sobre produ-
ção orgânica, plantio, colheita e beneficiamento das plantas medici-
nais. Também foram repassadas orientações sobre produção e utili-
zação de plantas medicinais a assentados, indígenas e quilombolas.

EVENTOS E COMITÊS GESTORES
Foram realizados 9 Encontros Regionais sobre Plantas Medici-

nais, com 1.920 participantes, e criados 23 Comitês Gestores Muni-
cipais do projeto, constituídos por pessoas das áreas das secretarias
de Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente e Ação Social.

HORTOS MUNICIPAIS
O projeto incentiva a formação de hortos municipais por meio

da doação de mudas e apoio técnico. Já foram doadas 185.154 mil
mudas de 100 espécies em 28 municípios e escolas. As mudas são
cultivadas no horto do Refúgio Biológico Bela Vista (RBV), em Foz do
Iguaçu. No mesmo espaço (2 hectares) são cultivadas 144 espéci-
es de plantas e ervas medicinais nativas e exóticas.

ERVANÁRIO
Ervas e plantas medicinais são transformadas em produtos be-

neficiados no ervanário construído no RBV. É um laboratório de pro-
dução onde se desenvolve o processo de beneficiamento de plantas
que, depois de embaladas, são distribuídas a postos de saúde.

PESQUISA
Está em estágio avançado a elaboração do segundo livro sobre

o levantamento etnobotânico de plantas medicinais nativas utiliza-
das pelos índios ava guarani dos municípios de Diamante do Oeste
e São Miguel do Iguaçu.
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PRODUÇÃO DE EXTRATOS
EM PATO BRAGADO

O municõpio de Pato Bragado conta
desde março com uma Unidade de Pro-
dução de Extratos de Plantas Medicinais,
criada para se tornar marco para a ca-
deia produtiva na Bacia do Paraná 3.

A unidade de produção é resultado
da parceria entre a Itaipu Binacional e a
Prefeitura de Pato Bragado, com o apoio
do Ministério da Ciência e da Tecnologia,
mais o trabalho e a tecnologia desenvol-
vidos pela Sustentec.

Foi criada para agregar valor à produ-
ção e fomentar arranjos produtivos locais.
Tem capacidade de produção de 96 to-
neladas de extrato seco por mês para
abastecer a indústria alimentícia e farma-
cêutica, além de exportar.

O objetivo é valorizar o potencial das
espécies medicinais nativas,  e provar que
seu uso é uma alternativa econômica vi-
ável para a agricultura familiar, desenvol-
ver tecnologia de medicamentos fitoterá-
picos e provar que o uso de fitoterápicos
é alternativa.

Unidade de Extra-
tos instalada em
março, em Pato Bra-
gado: para proces-
sar a produção de
agricultores que se
dedicam ao cultivo
de plantas medici-
nais na área da Ba-
cia do Paraná 3



P A R C E R I A

Mais uma modalidade de exploração no
 campo altamente especializada come-

ça a ser implementada no Oeste do Paraná.
É a chamada apicultura migratória, que se
fundamenta na mudança de colmeias, acom-
panhando floradas – uma prática comum em
países como os Estados Unidos, mas no Bra-
sil ainda com apenas algumas iniciativas
incipientes.

Produtores vinculados à  Apivel (Associ-
ação dos Apicultores de Cascavel) estão pro-
movendo, neste inverno, a primeira investi-
da nesta área na região. Os precursores são
Alfredo Maba, José Carlos Wickert, Paulo Bo-
nato, Nilo Deliberali e Valter Nadolne. O gru-
po espalhou parte de seus apiários em pon-
tos junto a lavouras com intensa floração
neste período, sendo três de canola. A par-
ceria ocorreu em propriedades de Xavier

Sarolli Filho, na
Colônia Melissa,
em Cascavel; de
João Della Libera
Bem, em Lindoes-
te; e de Plínio
Destro, em Cam-
po Bonito.

S e g u n d o
Maba, que presi-
de a Apivel, a ati-
vidade está sendo
encarada, neste

primeiro ano, como uma experiência. “Es-
tamos avaliando todos os procedimentos, de-
tectando problemas, estudando soluções e
verificando os resultados obtidos com esta
prática”, explica o produtor com proprieda-
de rural em Campo Bonito.

“Todo o conhecimento adquirido agora
sobre manejo vai servir de suporte para uma
ampliação das ações no próximo inverno”,
diz o presidente da Apivel. Ele demonstra
convicção no aumento da produção, uma ne-
cessidade para atender o volume de deman-
da existente hoje em Cascavel.

SISTEMA PRATICADO NOS
EUA GANHA ADEPTOS ENTRE
APICULTORES DO OESTE

APICULTURA MIGRATÓRIA
PARA INCREMENTAR A PRODUÇÃO

Alfredo Maba
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TRIPLICAR O VOLUME
DE MEL PRODUZIDO

Pelo sistema convencional de apicultura, no
Brasil, os melhores resultados obtidos na pro-
dução, por colmeia, situam-se em torno de 40
quilos de mel/ano. Mas, através do manejo mi-
gratório ou móvel, o volume obtido pode ex-
perimentar um salto significativo.

“Com apenas uma mudança, no inverno, é
possível duplicar a produção”, afirma Nilo De-
liberali, que se dedica à apicultura há 29 anos.
Além disso, ele enumera, entre as vantagens
deste processo, a colheita de um mel de me-
lhor qualidade e a manutenção das colmeias
populosas mesmo no inverno. “A colônia de
abelhas estará com grande potencial para de-
senvolver o seu trabalho já no início da prima-
vera”, explica Nilo.

Mas de acordo com o apicultor, que é tam-
bém extensionista do Instituto Emater, pode-
se alcançar um volume de mel equivalente a 3
vezes o conseguido com o manejo convencio-
nal. Para isso, diz, há a necessidade de deslo-
camento contínuo ao longo de todo o ano,
“acompanhando floradas seguidas, como de
canola, girassol, eucalipto e laranja, e com um
número de colmeias que não gere competitivi-
dade”, esclarece.

Antecipadamente, Nilo vê sinais de sucesso
na experiência, ao monitorar uma lavoura de
canola onde instalou algumas das suas  colmei-
as. “Não há  como não ficar animado com o
intenso esvoaçar das abelhas, acompanhado de
um intermitente zumbido”, diz o apicultor.

Uma abelha visita 10 flores por mi-
nuto em busca de pólen e do

néctar. Ela faz, em média, 40
voos diários, tocando em

40 mil flores. Cada abe-
lha produz 5 gramas de
mel por ano.

O apicultor Nilo Deliberali
e colméia instalada perto de
um  campo florido: experiência
que tem tudo para dar certo
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ENTIDADE DOS APICULTORES
A Associação dos Apicultores de Casca-

vel foi fundada em julho de 2006. Ela tem
como objetivo promover e incentivar o desen-
volvimento da atividade em Cascavel, seus
distritos e municípios próximos, congregan-
do produtores e pessoas que atuam no seg-
mento.

A entidade reúne mais de 20 produtores,
alguns participantes da Feira do Pequeno Pro-
dutor, que buscam, na Apicultura, agregar
mais renda em sua atividade. Ela está incu-
bada na Fundetec, desde agosto de 2009.

“A missão da entidade é oferecer mel e
outros produtos de origem apícola com qua-
lidade e higiene, para uso e consumo da po-
pulação, proporcionando a certeza de um pro-
duto de alto padrão, que assegure melhor
qualidade de vida”, assinala Alfredo Maba,
presidente da Apivel.  A diretoria da entidade
é aintegrada ainda por Márcia Martini Stum
(vice-presidente), José Carlos Wickert (tesou-
reiro), Edson Ostroski (2º tesoureiro), Nilo
Deliberali (secretário) e Valério Prasniewski
(2º secretário).

P A R C E R I A

Além do mel, ele lembra que há a
perspectiva ainda de colheita de um
volume maior de pólen e com uma
qualidade diferenciada. Esse produto é
rico em hormônios vegetais, que atuam
como estimuladores e reguladores das fun-
ções orgânicas. Ele é o único alimento que pos-
sui todos os 22 aminoácidos essenciais para a
saúde humana, que existem na natureza.

CUSTO MAIOR
O desenvolvimento da apicultura móvel

apresenta um custo operacional maior, para
transporte e manutenção dos apiários. Há ain-
da a necessidade de alguns equipamentos adi-
cionais e cuidados especiais no que se refere
ao manejo.

De acordo com o Nilo, o maior problema
sentido até aqui, com relação ao manejo, é em
relação à proteção contra formigas. “Todas as
caixas precisam ficar sobre suportes dotados
de um eficiente sistema antiformigas”, esclare-
ce. Quanto ao transporte, o apicultor afirma
que não há maiores dificuldades. “As fendas das
caixas por onde as abelhas entram são lacra-
das com espuma”, detalha. “A ventilação ocor-
re com a retirada da tampa, que é substituída
por uma tela”, acrescenta.

Os produtos da Apivel são encontrados na Feira do Pequeno
Produtor, lojas de produtos naturais, mercados, panificadoras e
mercearias de bairros, algumas lojas agropecuárias e na
Bambinno’s (Rua Paraná nº 2623 – Fone (45) 3038-9419, em frente
ao Colégio Marista).

Contatos: (45) 3038-9419 / 3223-2067 / 8811-4927

SERVIÇOS DE
POLINIZAÇÃO

As vantagens da parceria en-
tre produtores rurais e apicul-
tores da região de Cascavel não

se limitam somente a uma pro-
dução maior de mel. É, na verda-

de, uma via de mão dupla. As lavou-
ras em floração também são benefi-

ciadas. “A apicultura auxilia no proces-
so de polinização de culturas, contribuindo

para a formação de grãos em maior quantidade e melhor
qualidade”, observa o produtor rural Xavier Sarolli Filho, que
é também engenheiro agrônomo.

O produtor está participando da parceria com a Apivel.
Na propriedade da sua família, na Colônia Melissa, foi feita
a instalação temporária de caixas com colmeias de abelhas
por cinco apicultores. No local, está em plena floração uma
lavoura com 168 hectares de canola.

“A abelha transporta grãos de pólen das anteras até o
estigma de uma flor e também de uma flor para a outra,
provocando polinização cruzada, o que torna a frutificação
mais abundante, os frutos ganham melhor aspecto e suas
sementes se desenvolvem bem e têm melhor poder de ger-
minação”, explica Xavier Filho. Nos Estados Unidos, a api-
cultura móvel é praticada por grande número de produtores,
que viajam com milhares de colmeias por centenas de quilô-
metros através de vários estados em busca de flores para
suas abelhas. Também há propriedades com algumas cultu-
ras específicas que pagam pelos serviços de polinização.

Integrantes da diretoria da Apivel
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Uma única colméia pode
abrigar até 80 mil abelhas
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FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS RECEBEM
TERRAS DO GOVERNO

Nos últimos anos, pelo me-
nos 2.269 servidores públicos
federais receberam terras do
governo. Ou seja, foram bene-
ficiadas irregularmente pelo
programa de reforma agrária. A
lei proíbe que funcionários pú-
blicos recebam terras. Os be-
neficiados atuam em universi-
dades, ministérios e INSS, en-
tre outros órgãos federais. O
Ministério Público Federal do Acre
entrou com ação pedindo que o
Incra obrigue os servidores a de-
volver os lotes recebidos.

 ENCONTRO TÉCNICO NA COODETEC - O ex-ministro Reinhold Stephanes, ao
centro, com demais membros da mesa diretiva, na abertura oficial da IV Reunião da
Comissão Brasileira de Pesquisa de Trigo e Triticale,  organizada pela Coodetec, em
Cascavel, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de julho.
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CALENDÁRIO
DE EVENTOS

A V I C U L T U R Aem foco

N Ú M E R O

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

28 de agosto a 5 de setembro
Expointer 2010.
Parque Assis Brasil. Esteio (RS).
www.expointer.rs.gov.br/site2010/

3 a 7 de setembro
Expo-Palotina 2010. Palotina.
Fone (44) 3649-7800.
www.palotina.pr.gov.br

14 a 16 de setembro
PorkExpo 2010 – V Fórum Internacio-
nal de Suinocultura. Curitiba.
www.porkexpo.com.br

25 de setembro
(sábado – às 12 horas)
2º Leilão Produção Rio da Paz e Pon-
che Verde. Touros e Matrizes Raça
Angus. Informações (45) 9972-0182
ou 9972-1546.

 03 de setembro
Leilão Reprodutores.
Condomínio Brahman Chaco.
Cascavel. Fone (45) 3226-7445.

17 de setembro
Leilão Reprodutores Tabpuã.
Parque de Exposições de Cascavel.
Fone (45) 3228-1231 / 9911-8284.

19 a 21 de outubro
5ª Conferência Brasileira de Pós-Co-
lheita e Fórum Latino-americano de
Pós Colheita. Centro de Convenções
de Foz do Iguaçu.
www.abrapos.org.br

TRATORITO
MOTOCULTIVADOR

A Branco acaba de lançar
o tratorito BD-5.0, motoculti-
vador que facilita o trabalho
dos agricultores. O equpamen-
to revira a terra e abre sulcos
para o plantio das sementes,
ao mesmo tempo em que suas
enxadas rotativas cortam o
mato e limpam a área. Aco-
plando uma carreta, o produ-
tor rural pode utilizar o tratori-
to BD-5.0 como meio de trans-
porte de carga, tendo uma ca-
pacidade de até 300 quilos em
terreno plano.

novos empregos formais foram cri-
ados no setor agrícola, nos primei-
ros 6 meses de 2010

MERCADO AQUECIDO
As vendas de máquinas agrícolas

registraram crescimento de 52% no
perimeiro semestre
deste ano, em
compa ração
com o mes-
mo período
de 2009.

www.sindicatorural.com

GRANDCASE
Apostando na evolu-

ção do agronegócio do
Oeste do Paraná, a con-
cessionária da Case IH,
Grandcase, inaugurou no
dia 9 de junho, suas no-
vas instalações em Casca-
vel. Foi um evento que
reuniu cerca de 400 pes-
soas entre produtores ru-
rais e autoridades.
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O livro “Composta-
gem: ciência e prá-
tica para a gestão
de resíduos orgâni-
co” expõe possibilida-
des da gestão de re-
síduos orgânicos ba-

seada na compostagem, bem como
o embalsamento cientifico e prático
para aplicação e difusão de uma téc-
nica eficaz e de baixo custo.

PUBLICAÇÕES
TÉCNICAS DA EMBRAPA

Viroses da soja no
Brasil: sintomas,
etiologia e contro-
le: a obra visa suprir
os questionamentos
relativos às viroses
que infectam a soja

no Brasil, esclarecendo dúvidas da as-
sistência técnica e dos produtores.

Genética da
soja: caracteres
qualitativos e diver-
sidade genética traz
informações atualiza-
das sobre diversidade
genética, germoplas-

ma de soja, herança de caracteres
morfológicos da planta, reação a ele-
mentos nutritivos, proteínas e enzi-
mas inseridas no genoma da soja,
entre outros temas.

SEMINÁRIO REGIONAL
SOBRE MERCADO

Lideranças sindicais rurais pa-
tronais de toda a região participa-
ram em Cascavel, no dia 6 de ju-
lho, do Seminário sobre Estrutura
de Mercado Agropecuário do Pro-
grama de Desenvolvimento Sindi-
cal. A promoção, da Federação da
Agricultura do Estado do Paraná
(FAEP), teve como instrutores Luiz
Antônio Fayet e Célio Marques. O
objetivo do evento foi orientar so-
bre a formação de preço de com-
modities e facilitar o entendimen-
to sobre aspectos das políticas
econômica, fiscal e cambial.

Visite o site da
LIVRARIA EMBRAPA
www.embrapa.br/liv

Seminário da FAEP reuniu lideranças patronais de todaa a região

ESTUDO DA TORTUGA
A Tortuga apresentou estudo iné-

dito e detalhado sobre confinamen-
to. O material aborda, entre outros
aspectos, produção de volumosos, in-
tegração lavoura-pecuária, apartação
e custo operacional. Para receber o
estudo em CD, basta enviar nome
completo, profissão e endereço para
marketing@tortuga.com.br.

CONTRA INVASÕES
Em junho e julho, o Sindicato

Rural Patronal de Cascavel reali-
zou abaixo-assinado, em sua
sede, aderindo à campanha “Va-
mos Tirar o Brasil do Vermelho –
Invasão é Crime!”. O documento
foi enviado à CNA (Confederação
Nacional da Agricultura e Pecuá-
ria do Brasil), que reuniu mais de
1 milhão de assinaturas, para re-
forçar pedido ao Ministério da Jus-
tiça, de criação do Plano Nacional
de Combate às Invasões de Terra.

A V I C U L T U R Aem foco
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ASSOCIADOS
PRESTIGIAM
POSSE
PAULO ORSO DESTACA
DESAFIOS PARA OS
PRÓXIMOS TRÊS ANOS

Centenas de associados participa-
ram no dia 18 de junho, da posse festi-
va da nova diretoria do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, que tem manda-
to de 3 anos. A solenidade, no Buffet
Palacius, foi prestigiada ainda por vári-
as autoridades e lideranças do setor.

O novo presidente do Sindicato, Pau-
lo Roberto Orso, anunciou como princi-
pais metas a valorização e defesa dos
interesses dos produtores, ampliação
de parcerias com entidades como Faep,
Senar e CNA e o desenvolvimento de
ações para qualificação da mão-de-obra
no campo. Em seu pronunciamento,
Orso lamentou a falta de uma política
de apoio à comercialização e mudan-
ças de normas sobre preços mínimos.
Criticou também a omissão dos gover-
nos federal e estadual em relação à
invasão de propriedades.

Nelson Menegatti, que deixou a pre-
sidência, destacou o trabalho desenvol-
vido ao longo dos sete mandatos que
exerceu. “O Sindicato Rural Patronal de
Cascavel é hoje um dos mais organiza-
dos e estruturados de todo o Paraná”,
observou.

Presente na solenidade, Ágide Me-
neguette, presidente da Faep, chamou
a atenção para a importância deste mo-
mento de eleições no País. Ele concla-
mou os produtores a darem uma de-
monstração de maturidade, união e for-
ça do agronegócio, elegendo políticos
realmente comprometidos com as ban-
deiras e os anseios do setor.

Além de Meneguette, que é também
vice-presidente da CNA (Confederação
Nacional da Agricultura), a posse festi-
va no Sindicato contou com a presença
do deputado federal Eduardo Sciarra;
secretário especial do governo do Es-
tado, Piotre Laginski; secretário Muni-
cipal de Agricultura, João Cunha Júni-
or; e do presidente da Câmara de Vere-
adores, Marcos Damaceno.
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03 04
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01 e 04 - Mais de 700 convidados
prestigiaram o evento festivo
02 - Paulo Orso no discurso
de posse: valorização e defesa
dos interesses dos produtores
03 - Mesa de honra: lideranças
sindicais e autoridades
05 - Orso e Ágide Meneguette,
presidente da FAEP
06 - Ex-presidente Menegatti:
missão cumprida
07 e 08 - Gelson Ranghetti
(vice-presidente) e Paulo Vallini
(secretário) são empossados
FOTOS: FOTOCLIQUE
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“A RAÇA
COMPLETA”

Entre as raças taurinas, o Angus se
 destaca por reunir um maior nú-

mero de características positivas que
lhe asseguram um excelente resultado
econômico como gado de corte. Tanto
que, por comportar todo esse conjunto
de particularidades, é definido como
uma “raça completa”.

Fertilidade, longevidade, precocida-
de, rusticidade, facilidade de parto e
habilidade materna são alguns dos as-
pectos que proporcionam incompará-
veis índices de produtividade. Soma-se
ainda a qualidade da carne, que aten-
de às exigências do mercado moderno.

Registrada no mundo há mais de
300 anos, a raça é líder no rebanho de
diversos países. “Principalmente nos
renomados produtores de carne, como
Estados Unidos, Canadá, Argentina,
Uruguai e Austrália”, acentua o médi-
co veterinário Cristopher Filippon.

No Brasil, o Angus foi inserido há
mais de um século. “E está em cons-
tante ascendência no País, como resul-
tado da grande preferência de quem
busca eficiência na produção do gado
de corte”, acrescenta Cristopher, que
preside o Núcleo de Criadores de An-
gus do Oeste do Paraná.

CRUZAMENTOS COM ZEBU
Renato Zancanaro, criador de An-

gus, diz que a raça se revela insuperá-
vel em programas de cruzamento com
zebuínos:“Traz alta heterose no primei-
ro cruzamento (F1) e já no desmame
assegura grande benefício econômico
ao pecuarista, pois são esperados be-
zerros 20% a 25% mais pesados que a
média obtida somente com zebuínos”.

De acordo com Zancanaro, na re-
produção os ganhos são evidentes. “A
fêmea meio Angus e meio Nelore atin-
ge facilmente a puberdade em idade
muito jovem e pode entrar em repro-
dução com 14 ou 24 meses, dependen-
do do sistema alimentar da proprieda-
de”, explica.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

ANGUS SE DESTACA PELO
RESULTADO ECONÔMICO
COMO GADO DE CORTE

GENÉTICA QUE
FAZ A DIFERENÇA

Outro fato observado é a grande
preferência pela raça nos programas
de carne certificada. “Em consequên-
cia, bezerros cruza Angus são sem-
pre comercializados com preço supe-
rior, com maior liquidez. Segundo o
médico veterinário Cristopher Fili-
ppon, essa situação decorre do com-
promisso, nesses programas, de apre-
sentar carne de qualidade. “Com pro-
dutos de cruzamento Angus, o dife-
rencial é garantido”, completa.

Uma comprovação da forte pre-
ferência pela genética Angus é atra-
vés de dados sobre comercialização
de doses de sêmen. Em 2009, por
exemplo, nesta raça, houve cresci-
mento de 38,68% no Brasil, período

em que o mercado nacional de corte
obteve incremento de 18,35%.

Divulgado em março, relatório da
Associação Brasileira de Inseminação
Artificial (Asbia) apontou liderança
isolada do Angus entre as raças euro-
péias (taurinas), com a comercializa-
ção de 1,452 milhão de doses de sê-
men no ano passado. O avanço em
comparação com o ano anterior foi
de 405 mil doses.

– Este desempenho e predomínio
da raça são recordes no País, e pode
ser verificado, ainda, ao se observar
que o Angus detêm mais de 80% do
mercado de sêmen das raças taurinas
de corte, no somatório de outras 24
raças européias analisadas – informa
Fernando Velloso, médico veterinário
e técnico da ABA - Associação Brasi-
leira de Angus.
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NO OESTE
DO PARANÁ

Na região Oeste do Paraná,
a raça Angus esta presente há
mais de 20 anos. São criado-
res que a utilizam em cruzamen-
tos para produção de animais co-
merciais e exemplares puros, que disponibili-
zam matrizes e reprodutores que serão multiplica-
dores dessa genética.

Um grupo de 25 pecuaristas de Cascavel e região, num
raio que abrange 100 municípios, formou o Núcleo de Criado-
res Angus do Oeste do Paraná em 1990. A organização tem
como objetivo promover a difusão da raça, que na época já apre-
sentava um crescimento diferenciado com relação às demais.

Para o primeiro presidente do Núcleo, José Filippon, havia ne-
cessidade de organizar os criadores em torno de um trabalho orde-
nado e eficaz. “Passados 10 anos, o Núcleo contabiliza a realização
de dias de campo, dezenas de leilões e julgamentos da raça”, relata. É
uma trajetória de sucesso que segue num sentido sem volta. “Angus é a
raça bovina que mais cresce no Brasil, porque é a que melhor atende às
novas tendências e exigências do mercado”, comemora Filippon.

“Angus, a raça completa” é a mensagem
com que a ABA trabalha há vários anos. Se-
gundo Fernando Velloso, o slogan pode pa-
recer pretensioso à primeira leitura, pois
sugere que o gado pode ser criado em qual-
quer lugar e é perfeito em todas as carac-
terísticas. “Se assim fosse seria ótimo, mas
a mensagem é outra: é completa porque cum-
pre com seu papel no campo, no frigorífico e
na mesa do consumidor”, esclarece.

“De nada adianta o maior ganho de peso
se a carcaça não é adequada à indústria;
de pouco adianta alta rusticidade se a car-
ne não agrada ao consumidor”, avalia Ve-
lloso. “Temos que pensar o nosso negócio
como uma cadeia integrada e onde os re-
sultados devem ser positivos em todas as
fases: neste ponto o Angus é completo: ofe-
rece maior produtividade ao produtor, car-
caças superiores para a indústria e a carne
mais saborosa do mundo ao consumidor”.N
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G L O B O A V E S

A mais nova genética de postura
 desenvolvida no mundo chega ao

Brasil e América Latina através de so-
ciedade entre a cascavelense Globoa-
ves e a Grimaud. A parceria se dá atra-
vés da Novogen, empresa lançada em
julho, durante a tradicional Festa do
Ovo de Bastos (SP).

A Novogen foi criada pelo grupo
Grimaud, com o objetivo de expandir
atividades na seleção e distribuição
mundial de avós e matrizes de aves
poedeiras comerciais. A iniciativa ocor-
reu com a aquisição da Hubbard, em-
presa francesa de linhagem genética.

NOVOGEN
CHEGA AO BR
PRODUTORES DE OVOS
TÊM NOVA ALTERNATIVA

A Globoaves se associou à Novogen
mundial, num desdobramento natural
dos negócios. As duas empresas possu-
em vínculos desde 2009, quando foi
criada a Global Breeders, destinada a
atender à demanda crescente por ma-
trizes de frango colorido.

O interesse do segmento de ovos
nas linhagens da Novogen já pode ser
sentido nas respostas comerciais extre-
mamente positivas com que o mercado

vem acolhendo seus produtos na Euro-
pa, Oriente Médio, África, Ásia e Amé-
rica Latina, em transações apoiadas
pela rede global de vendas, marketing
e logística do Grupo Grimaud.

“O investimento na Novogen vai ofe-
recer uma nova alternativa aos produ-
tores de ovos, com mais opções e pos-
sibilidades para atender suas necessi-
dades específicas, levando em conta
uma série de critérios para a obtenção
de produtos bem equilibrados para vá-
rios segmentos”, diz Roberto Kaefer,
diretor comercial da Globoaves.

Segundo ele, o desafio de ser uma
das proprietárias da Novogen Genéti-
ca mundial impõe maior responsabili-
dade. “Mas, ao mesmo tempo, conquis-
tamos maior consistência e poder co-
mercial”, frisa, lembrando que já na 51ª
Festa do Ovo de Bastos, a empresa apre-
sentou as linhagens  NOVOgen WHITE
e NOVOgen BROWN, ambas de fácil
manejo e ótimo potencial de produção.

Equipe da Novogen durante a 51ª
Festa do Ovo em Bastos (SP)



C A N A - D E - A Ç Ú C A R

Foi inaugurado em julho, na Funde-
tec (Fundação para o Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico), em
Cascavel, o Núcleo Tecnológico de De-
rivados de Cana-de-Açúcar. A unidade
vai permitir o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento de diversos produtos,
como cachaça, melado e açúcar mas-
cavo, entre outros.

“Todos os produtos oriundos da
cana-de-açúcar poderão ser pesquisa-
dos na Fundetec: uma pequena agro-
indústria poderá utilizar essa estrutu-
ra para melhorar o seu produto, assim
como universidades terão o núcleo à

disposição, para capacitar acadêmicos”,
explica Paulo Porsch, presidente da
Fundetec.

O Núcleo passa a abrigar a Cooper-
cachaça (Cooperativa dos Produtores
de Cachaça Artesanal do Oeste do Pa-
raná), que tem sócios em diversas ci-
dades da região e envase da produção
dos alambiques em Foz do Iguaçu. A
ideia da unidade é a padronização da
produção, além do desenvolvimento de
uma cachaça de elevada qualidade.

Segundo Paulo Staffen, diretor da
Coopercachaça, a unidade é importan-
te para os associados que não possuem
estrutura para fabricar a cachaça nos
padrões exigidos. “A partir de agora,
todos contam com condições para aten-
der especificações do Ministério da
Agricultura”, completa.

O Núcleo Tecnológico de Derivados
de Cana-de-Açúcar possui 412,46 m2.
O empreendimento contou com recur-
sos da Secretaria de Estado da Ciência,

NOVO NÚCLEO
TECNOLÓGICO
UNIDADE VAI ABRIGAR
A COOPERCACHAÇA

Tecnologia e Ensino Superior. Já o mu-
nicípio de Cascavel participou com R$
75 mil, na aquisição de equipamentos
e adequação física.

Núcleo instalado na Fundetec,
em Cascavel: desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento
de derivados da cana
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CUSTOS DE
PRODUÇÃO

DIA DO AGRICULTOR NO SINDICATO
No dia 28 de julho, Dia do Agricultor, o Sindicato Rural Patronal de

Cascavel comemorou a data recepcionando os associados que estive-
ram na sua sede, oferecendo algumas comidas típicas servidas nas
festas populares deste período do ano (juninas e julinas). Os integran-
tes da equipe de trabalho também estiveram vestidos a caráter.

Foi emitida também uma nota destacando a data como oportunida-
de para refletir sobre o papel do homem do campo. “O agronegócio é a
mola propulsora do desenvolvimento do nosso País e sua base é o
trabalho diário do agricultor que, nas diversas atividades que executa,
gera alimentos e dá a principal contribuição para preservar o meio am-
biente”, acentuou Paulo Orso, presidente do Sindicato.

Foi realizada no Paraná uma nova
rodada de levantamentos do custo

de produção de grãos e leite. A sonda-
gem, que faz parte do projeto Campo
Futuro, visa a formação de uma rede
atualizada de dados sobre o desembol-
so dos produtores rurais nas principais
atividades agropecuárias.

Em Cascavel, um grupo de 12 asso-
ciados do Sindicato Rural Patronal par-
ticipou do encontro, oportunidade em
que foram coletadas informações por
técnicos da Confederação da Agricul-

TÉCNICOS DA CNA E
DO CEPEA COLETAM
DADOS EM CASCAVEL

tura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Cen-
tro de Estudos Aplicados em Economia
Aplicada da Universidade de São Pau-
lo (Cepea/USP).

CERTIFICADO PARA
DISTRIBUIDORA DE FRIOS

O secretário João Cunha Júnior (Agri-
cultura) entregou o registro de mais uma
distribuidora de frios, certificada pelo SIM/
POA (Serviço de Inspeção Municipal). O
empresário Ermelindo Pasa, que já pos-
suía uma distribuidora de carnes desde
2004, agora passou a atuar também no
ramo de frios fatiados, embalados a vá-
cuo e interfolhado.

De acordo com o secretário, o pro-
prietário investiu cerca de R$ 150 mil na
ampliação do estabelecimento e também
aumentou para 13 o número de funcio-
nários. “É um empreendimento que está
contribuindo para gerar mais empregos
em nosso município”, destaca João Cu-
nha Júnior.

João Cunha Júnior entrega certifica-
do a Ermelindo Pasa

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010
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O V I N O S   E   C A P R I N O S

ÁREA PRÓPRIA
PARA EVENTOS
ACOCOP BUSCA APOIO
PARA VIABILIZAR
PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES

A  Associação de Criadores de Ovi-
 nos e Caprinos do Oeste do Paraná

(Acocop) pretende viabilizar um espaço
melhor estruturado para a realização de ex-
posições, julgamentos e leilões. Para con-
cretizar este objetivo, a entidade está bus-
cando apoio junto ao poder público.

No dia 18 de junho, durante interiori-
zação promovida pelo governo do Paraná
em Cascavel, a entidade protocolou proje-
to para construção de um Pavilhão de Ex-
posições. O documento, acompanhado de
orçamento, foi entregue ao secretário de
Estado da Agricultura, Erikson Camargo
Chandoha.

O pedido foi formulado pelo presiden-
te da Acocop, Adelar José de Araújo. Na
audiência estiveram presentes ainda os di-
retores da associação Armando Pertuzati e
Paulo Vallini (secretário do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel), João Cunha Jr.
(secretário Municipal de Agricultura), Car-
los Strapasson (chefe do Núcleo Regional
da Seab) e Paulo Taschetto (gerente Regio-
nal da Emater-PR).

O projeto prevê a implantação de um
espaço com 752,50 m2 junto ao Parque de
Exposições Celso Garcia Cid, em Cascavel.
Constam da estrutura um pavilhão com 139
baias metálicas e área de apoio (sala de pre-
paração, depósito e instalações sanitárias).
Atualmente, a Acocop conta com área de
exposição, julgamentos e leilões a céu aber-

VISTORIA PRÉVIA PARA
INSTALAÇÃO DE FRIGORÍFICO

A Seagri (Secretaria de Agricultura de Cascavel), atra-
vés do SIM/POA (Serviço de Inspeção Municipal), reali-
zou vistoria prévia na Cabanha Santa Cecília, localizada
no Km 101, da 467. A propriedade desenvolve criação de
ovinos das raças Lacaune, Poll Dorset e Ile de France.

A vistoria dos técnicos teve como objetivo orientação
referente à viabilidade da implantação de um frigorífico
para abate e uma sala para produção de cortes especi-
ais padronizados de ovinos e embalados a vácuo.

Também foi realizada a vistoria da área, para a indus-
trialização de queijos especiais de ovelha.

Adelar repassa cópia do projeto
ao secretário Erikson Chandoha

Plantel de ovinos da Cabanha Santa Cecília

FONTE DE
RENDA ADICIONAL

Ao receber o projeto, o
secretário de Estado elo-
giou a organização dos
produtores. Chandoha
destacou ainda a impor-
tância da ovinocaprinocul-
tura para ampliar a renda
no campo, principalmente
nas pequenas proprieda-
des. Entre os eventos vol-
tados à difusão e fortale-
cimento da atividade, de-
senvolvidos pela Acocop,
estão também a promo-
ção de cursos de capaci-
tação e palestras técni-
cas, intercâmbios e estí-
mulo a investimentos em
melhoria genética, além
do apoio à cooperativa
Victa Agroindustrial,.

to, no parque da Sociedade Rural do Oeste
do Paraná. “A concretização de um espaço
coberto traria maior conforto aos exposito-
res e visitantes”, afirma o presidente da as-
sociação.



B R A H M A N

O ZEBUÍNO
QUE MAIS CRESCE
RAÇA SE DESTACA NO
CRUZAMENTO INDUSTRIAL
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O Brahman, em cruzamento in-
dustrial com o Nelore, tem desma-
mado terneiros com 26 quilos a mais
que o Nelore x Nelore. Na utilização
em fêmeas F1 meio-sangue, forman-
do um three-cross, destaca-se no gan-
ho de peso e fertilidade. É excelente
quando utilizado sobre matrizes F1
nelore x taurinos, principalmente
angus x nelore, simental x nelore.
Neste caso, chega a agregar 40 – 50
kg de ganho na desmama sobre os
anelorados não cruzados.

Jairo Frare, médico veterinário e
agropecuarista, frisa ainda que o em-
prego do Brahman em cruzamento
industrial também garante certa ma-
nutenção do vigor híbrido obtido no
uso de reprodutores taurinos (Angus,
Simental etc.) em cruzamento sobre
a vacada zebuína.

Segundo ele, por suas caracterís-
ticas melhoradoras e por estar gene-
ticamente estabilizado, o Brahman

TOLERÂNCIA AO CALOR E A TEMPERATURAS BAIXAS
A pele solta com pigmentação escura favorece a tolerância ao calor. No frio,
a pele se contrai aumentando a espessura e a densidade do pêlo aumenta.

RESISTÊNCIA A INSETOS
Sua cor clara atrai pouco os insetos e a pelagem curta e grossa impede a
penetração dos mesmos.

RESISTÊNCIA A DOENÇAS
Esta característica está estreitamente associada à sua capacidade de tolerar
variações de temperatura e resistência a parasitas.

DOCILIDADE
O Brahman é um gado dócil, o que favorece em muito o manejo racional,
condição importante para exportação aos mercados internacionais.

MORFOLOGIA E CARACTERÍSTICAS RACIAIS
Cor - Pode ir do branco ao cinza escuro com extremidades quase negras.
Existem animais vermelhos em todas as nuances.
Pele - Preta, solta (muito couro).
Cabeça - Perfil de retilíneo a sub-convexo com orelhas médias, largas.
Chifres - Podem ser mochos ou aspados. A mochação é permitida.
Estrutura - Carcaça com muita carne, com tórax profundo e costelas espa-
çadas (capacidade respiratória), bom volume gastrointestinal (capacidade di-
gestiva). Dorso-lombo, garupa e região posterior avantajados (carnes nobres).

PONTOS FORTES DO BRAHMAN

Exemplos de cruzamentos: Brahman
Canchim, Brahman meio sangue Ne-
lore, Brahman Simental

Precocidade, ganho de peso, mai-
or volume de carcaça e qualida-

de da carne. Estas são algumas das
características que dão suporte à for-
te ascensão da raça Bahman. Refe-
rência em cruzamento industrial, é
o zebuíno que mais cresce no mun-
do. Muito usado como base pelos
principais países que concorrem com
o Brasil nas exportações de carne, o
Brahman confere aos seus F1 (meio-
sangue) uma carcaça de padrão con-
dizente com as exigências internaci-
onais da indústria de carne: capa de
gordura adequada, certa marmoriza-
ção, paladar, coloração, tamanho de
peças e maciez.

entra na formação de várias raças im-
portantes. Frare cita entre elas, o
Brangus (Brahman + Angus), Braford
(Brahman + Hereford), Simbra
(Brahman + Simental) Brahmolando
(Brahman + Holandês) e Santa Ger-
trudis (Brahman + Shorthorn).

O Brahman foi formado nos Esta-
dos Unidos há cerca de 100 anos, atra-
vés da utilização de quatro raças ze-
buínas principalmente: Nelore, Gir,
Guzerá e Crishna Valley. Hoje está pre-
sente em mais de 70 países, com óti-
mos resultados. No Brasil, ingressou
oficialmente em abril de 1994.

Diferente da maioria dos zebuínos,
esta raça foi desenvolvida por ranchei-
ros americanos onde a mão-de-obra
estava sempre relacionada à própria
família. Por esta razão, a seleção re-
sultou apenas em animais mais dó-
ceis, o que ajuda muito no manejo ra-
cional e faz com que a qualidade da
carne seja melhor.



Está agendado para o dia 3 de se-
tembro, o 2º Leilão de Reprodutores
promovido pelo Condomínio Brahman
Chaco e convidados. Será a partir das
20 horas, no Parque de Exposições Cel-
so Garcia Cid, da Sociedade Rural do
Oeste do Paraná, em Cascavel. Serão
levados à remate, reprodutores, fême-
as de campo e animais de cruzamento
com Brahman.

A genética dos animais do condo-
mínio é de origem americana, como
todo Brahman existente no Brasil e
América Latina. “São exemplares sele-
cionados tendo como critério o desem-
penho em exposições, presença de fi-
lhos premiados, genética e desempenho
a campo”, informa Waldomiro Kluska
Júnior, sócio do condomínio.

O nome Brahman Chaco foi conce-
bido devido ao local de origem dos pri-
meiros animais (importados) a compo-
rem o rebanho principal do condomí-
nio: a região do Chaco, onde há gran-
de oferta de material genético adapta-
do a um clima adverso, onde é encon-

trado um trabalho muito sério das co-
lônias menonitas: animais seleciona-
dos há 40 anos por fertilidade, adap-
tabilidade, habilidade materna, ren-
dimento de carcaça e ganho de peso
superiores.

O condomínio conta com criadores
sócios ou investidores e parceiros de
diversas profissões. Qualquer interes-
sado pela raça ou em investir em uma
área diferente pode ser parceiro: não
precisa ter terras ou pastagens. Waldo-
miro Kluska Júnior lembra que uma
equipe de campo – composta por vete-
rinários, zootecnistas e tratadores – é
responsável pela administração técni-
ca, reprodutiva e nutricional.

REPRODUÇÃO
Uma marca da adaptação ambien-

tal do Brahman está na sua capacida-
de de reproduzir-se regularmente. As
vacas têm a capacidade de parir um
bezerro com bom potencial de cresci-
mento todos os anos. Os touros mon-
tam um número adequado de fêmeas
na estação de monta.

A raça também tem boa habilida-
de leiteira, o que permite a criação
de bezerros mais saudáveis, que des-
mamam mais pesados e que alcançam
o peso de abate mais cedo.

Outro aspecto positivo quanto ao
desempenho produtivo é a facilidade
de parto. O bezerro Brahman a campo
nasce com 27 a 29 quilos. A vaca da
raça possui uma grande área pélvica,
o que favorece os partos.

CONDOMÍNIO BRAHMAN CHACO PROMOVE LEILÃO

B R A H M A N
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O CONDOMÍNIO
 BRAHMAN CHACO
Estrada do Aeroporto (Km 3)
Cascavel-PR
Fones (45) 3226-7445
          (45) 9918-9943
www.brahmanchaco.com.br
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PLANEJAMENTO PARA
O SEGUNDO SEMESTRE

Representantes do Senar-PR, Sindica-
to Rural Patronal de Cascavel, Secretaria
Municipal de Agricultura de Cascavel e Co-
opavel estiveram reunidos no dia 21 de ju-
lho. O grupo fez uma avaliação sobre os
cursos realizados no primeiro semestre e
definiu a programação de atividades para
o período de agosto a dezembro.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

AGOSTO/2010
Dias 9 a 13

Trabalhador na Apicultura
(Apicultura II)

Dias 9 a 11
Produção Artesanal de Alimentos:
conservas vegetais, compotas, fru-
tos cristalizados e desidratados

Dias 12 e 13
Produção Artesanal de Alimentos:
panificação básico

Dias 16 a 18
Trabalhador na Bovinocultura de
Leite: manejo de bovino de leite

De 16/08 a 08/10
Trabalhador na Administração de
Empresas Agrossilvipastoris: “De
Olho na Qualidade”

Dias 16 a 20
Armazenista (40 horas)

Dia 17
Trabalhador na Bovinocultura de
Leite: avaliação da conformação
ideal de vacas leiteiras

Dias 18 a 20
Jardineiro: implementação e ma-
nutenção

Dias 23 a 25
Trabalhador na Aplicação de Agro-
tóxicos (Integrado de Agrotóxicos)

Dias 24 a 28
Trabalhador na Bovinocultura de
Leite: ordenha mecânica

Dias 26 e 27
Trabalhador na Administração de
Empresas Agrossilvipastoris (Mer-
cado Futuro)

SETEMBRO/2010
Dias 20 e 21

Produção Artesanal de Alimentos:
derivados de leite

Dias 28 e 29
Trabalhador em Reflorestamento
(matas homogêneas): cultivo de
eucalipto

SENAR-PR
AGENDA DE CURSOS

Os interessados nesses e em
outros cursos do Senar-PR, em
parceria do Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel, devem se
inscrever junto diretamente na
Rua Paraná, 3937 ou pelo tele-
fone (45) 3225-3437. Os cur-
sos são gratuitos.

INSCRIÇÕES

S E N A R

www.sindicatorural.com

CURSO EM ALTO BOM RETIRO

Participantes do curso em Alto Bom Retiro com diretores e funcionários da
Coopavel e representantes da associação de moradores

O Senar-PR, em parceria com o Sin-
dicato Rural Patronal e organiza-

do pela Coopavel, está promovendo
mais um curso “Mulher Atual”, em Cas-
cavel. Com duração de 80 horas e en-
contros um dia por semana, o evento
acontece na comunidade de Alto Bom
Retiro, sendo ministrado pela psicope-
dagoga Neuci Cicheroli Dias.

No quinto encontro do programa,
que teve como tema qualidade de vida,
houve palestras sobre “Alimentação
Saudável”, com a nutricionista Maria

Aparecida Garcia Barby, e “Saúde X Pre-
venção e DST”, com Ana Luiza Berti
(médica do Programa da Saúde da Fa-
mília), Ana Maria Gotz (técnica de En-
fermagem), Juliana Otifinoski (agente
Comunitária de Saúde).

No mesmo dia, esteve presente na
comunidade almoçando com as parti-
cipantes do curso, o  presidente da Co-
opavel, Dilvo Grolli, juntamente com
vários diretores e funcionários, presti-
giando o programa  e fazendo novas
parcerias com o Senar-PR.

VISITA TÉCNICA
Produtores rurais do distri-

to de São João do Oeste, que
concluíram o curso “De Olho na
Qualidade”, realizaram visita
técnica nos municípios de Qua-
tro Pontes e Marechal Cândido
Rondon. “A iniciativa teve como
objetivo mostrar oportunidades
de diversificação através do tu-
rismo rural e agroindústrias fa-
miliares”, explica Ana Maria For-
mighieri. O grupo foi acompa-
nhado por representantes da
Secretaria de Agricultura de
Cascavel, que promoveu o cur-
so através de parceria com o
Senar (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural) e o Sindi-
cato Rural Patronal de Casca-
vel.
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A G R I N H O   2 0 1 0

CONSTRUINDO
CONHECIMENTO
PROGRAMA MOBILIZA
1,6 MILHÃO DE ALUNOS

Um programa vem dando significa-
 tiva contribuição para formar uma

nova geração – melhor e mais consci-
ente. É o Agrinho, que, na edição deste
ano, está mobilizando 1,6 milhão de es-
tudantes e 76 mil professores das re-
des de educação pública e privada.

Promovido pelo sistema Faep, atra-
vés do Senar-PR, o programa tem sua
proposta pedagógica baseada na inter-
disciplinaridade e na pedagogia da pes-
quisa. Em atividades extracurriculares,
trabalha temas como meio ambiente,
saúde, trabalho e consumo, ética, plu-
ralidade cultural, questões locais e edu-
cação sexual.

A edição de 2010, a 15ª, envolve
concursos de desenho e redação: o pri-
meiro para alunos da educação Infan-
til e Especial e o segundo, dirigido a
estudantes do 2º ao 9º ano. São premi-
ados ainda projetos relacionados à ex-
periência pedagógica. Escolas e muni-
cípios que se destacam com ações do
projeto também são distinguidos.

“O Agrinho utiliza uma dinâmica
que faz com que os alunos participem
do processo de construção do conheci-
mento”, explica Josimeri Grein, coor-
denadora estadual do programa. Nes-
te sentido, explica, há a preocupação
em levar alternativas metodológicas,
aos professores.

São realizadas centenas de palestras

para grupos de educadores. “Os instru-
tores do programa mostram como os
conteúdos podem ser trabalhados para
uma melhor aprendizagem, estimulan-
do a criatividade e fazendo da sala de
aula um ambiente mais interativo”, afir-
ma Josimeri.

PREMIAÇÃO
Saber e atuar para melhorar o mun-

do. Este é o tema do Agrinho para 2010.
Os vencedores, de escolas de todo o
Estado, concorrem a centenas de prê-
mios, entre eles, computadores, televi-

O PROGRAMA NO OESTE PARANAENSE
O Agrinho conta, neste ano, com a participação de 225 mil alunos

do Oeste do Paraná. “Estão envolvidas escolas de todos os municípi-
os”, diz Francisco Pelição, supervisor Regional do Senar-PR. Em Casca-
vel, 100% das escolas municipais e estaduais aderiram ao programa.

– A adesão das escolas ocorre no início do ano letivo. Em março e
abril, é encaminhado o material, para alunos e professores. Em segui-
da ocorre a capacitação de docentes. Os trabalhos devem ser inscritos
até 22 de setembro, em outubro sai o resultado e, em novembro, é
feita a premiação – detalha Henrique de Salles Gonçalves, gerente de
Planejamento do Senar-PR. Segundo ele, o Agrinho conta com parcei-
ros fundamentais, como as secretarias municipais de Educação e a
Secretaria de Estado da Educação, através dos núcleos regionais. “São
as instituições que fazem andar efetivamente o programa, juntamente
com diretores e professores de escolas públicas e particulares”, frisa.

sores de 21 e 29 polegadas, notebook’s,
aparelhos de DVD, bicicletas e câma-
ras fotográficas. Há até automóvel para
a categoria experiência pedagógica.

O Agrinho é desenvolvido pelo Sis-
tema Faep em parceria com governo do
Estado (através das secretarias de Agri-
cultura, Meio Ambiente e Justiça), pre-
feituras municipais, Ministério do Tra-
balho, Receita Federal, Ministério Pú-
blico do Trabalho, Ministério Público
do Paraná, Previdência Social, Banco
do Brasil, Itaipu Binacional e Dow
Agrosciences.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010
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C O M U N I C A Ç Ã O

SINDICATO COLOCA SEU
NOVO PORTAL NO AR

Cotações agropecuárias, previsão do
 tempo e agenda de eventos e de

cursos do Senar; convênios, atividades
e serviços oferecidos pelo Sindicato; no-
tícias sobre o agronegócio; legislação,
modelos de formulários, levantamen-
tos e estudos direcionados ao setor;
links para sites com conteúdo de in-
teresse do homem do campo; infor-
mações sobre associações e coopera-
tivas de produtores rurais.

Todo esse conteúdo agora está dis-
ponível na nova home-page hospeda-
da na internet, pelo Sindicato Rural
Patronal de Cascavel. O website – co-
locado no ar no dia 28 de julho, data
em que se comemorou o Dia do Produ-
tor Rural – também permite acesso a
todas as edições, digitalizadas, da re-
vista SindiRural, e o envio de mensa-
gens para e-mails cadastrados.

FUNCIONALIDADE
“O novo site é uma ferramenta im-

portante, que agrega grande diversida-
de de informações de interesse dos vá-
rios setores do agronegócio”, avalia
Paulo Orso, presidente do Sindicato.
Segundo ele, também torna possível um

contato mais direto e rápido com os as-
sociados.

O portal foi desenvolvido pela Lá-
pis Digital. “O resultado foi uma home-
page dinâmica, funcional e com design
moderno”, define Jair Reinaldo dos
Santos, diretor da empresa, que traba-
lha também com criação de embala-

gens, logomarcas e materiais gráficos
institucionais e promocionais.

Foram utilizadas diversas tecnolo-
gias no processo de produção do site,
como linguagem PHP, HTML, Flash e
MySQL. O conteúdo de todas as áreas
do portal pode ser atualizado em tempo
real pela equipe do próprio Sindicato.

Diretores do Sindicato durante apresentação do novo portal da entidade

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

FERRAMENTA PARA O PRODUTOR
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N O S S A   H I S T Ó R I A

Anahy, Boa Vista da Aparecida, Bra-
 ganey, Cafelândia, Cascavel, Capi-

tão Leônidas Marques, Corbélia, Formo-
sa do Oeste, Iguatu, Iracema do Oeste,
Jesuítas, Lindoeste, Nova Aurora, San-
ta Lúcia e Santa Tereza do Oeste.

O território que abrange estas 15
unidades administrativas do Oeste pa-
ranaense já pertenceu a um único mu-
nicípio: Cascavel, criado em 14 de no-
vembro de 1951, pelo então governa-
dor Bento Munhoz da Rocha Neto.

Quando foi instalado, em 14 de de-
zembro de 1952, Cascavel possuía
5.864 km2. Fazia divisa com Guaíra e
Campo Mourão (Norte), Capanema
(Sul), Guaraniaçu (Leste) e Foz do Igua-
çu e Toledo (Oeste). Com Guaíra, o limi-
te era “do espigão divisor dos rios Para-
ná e Piquiri, na linha que liga as cabecei-
ras dos arroios Lopeí e Silvestre, seguin-
do até a cabeceira do rio Silvestre e por
este abaixo até sua foz no Piquiri”.

Atualmente, Cascavel conta com
2.091 km2. Com esta área, figura em
oitavo entre os 399 municípios do Pa-
raná. O maior é Guarapuava, com
3.125 km2. Já o menor, Pinhais, possui
território com apenas 60,92 km2.

Com emancipações, Cascavel per-
deu 3.773 km2, ou seja, 64,34% do seu
território original. O maior desfalque
foi em 1961, com a criação de Corbé-
lia, que tem 529 km2.

OS MAIORES
MUNICÍPIOS DO PR
1º Guarapuava ........ 3.125 km2

2º Tibagi ................. 2.950 km2

3º Castro ................ 2.533 km2

4º Ortigueira ............ 2.432 km2

5º Guaraqueçaba .... 2.315 km2

6º Prudentópolis ...... 2.311 km2

7º Lapa................... 2.097 km2

8º Cascavel ............. 2.091 km2

9º Ponta Grossa ...... 2.025 km2

Total Paraná ...... 199.880 km2

O TERRITÓRIO
DE CASCAVEL
MUNICÍPIO JÁ FEZ
DIVISA COM GUAÍRA

CASCAVEL E OS MUNICÍPIOS
QUE DELE SE ORIGINARAM

MUNICÍPIO Km2

Anahy ................................ 103
Boa Vista da Aparecida ...... 256
Braganey ........................... 343
Cafelândia ......................... 272
Cascavel ........................ 2.091
Capitão L. Marques ........... 276
Corbélia ............................ 529
Formosa do Oeste ............. 276
Iguatu ............................... 107
Iracema do Oeste ................ 82
Jesuítas............................. 248
Lindoeste .......................... 361
Nova Aurora ...................... 474
Santa Lúcia ....................... 117
Santa Tereza do Oeste ....... 329

Total ............................... 5.864

Com área de quase 6 mil km2

na década de 1950, Cascavel
deu origem a 14 municípios
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CONVENÇÃO COLETIVA

MÍNIMO DE R$ 665,00
NA ATIVIDADE RURAL

Entrou em vigor no dia primeiro
de julho, a nova Convenção Coletiva
de Trabalho, firmada entre emprega-
dores e empregados rurais. O docu-
mento foi assinado no dia 30 de ju-
nho, pelo presidente do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel, Paulo Ro-
berto Orso, e o presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de
Cascavel, Ulisses Gotardo Perozzo.

De acordo com a convenção, o
salário mínimo na atividade rural pas-
sou a ser de R$ 665,00. O novo va-
lor incorpora um aumento de 9% so-
bre o anterior, que era de R$ 610.
São também R$ 155,00 acima do
salário mínimo nacional, fixado pelo
governo federal.

A convenção tem validade até 30
de abril de 2011. Os trabalhadores
do campo que recebem acima do mí-
nimo têm reajuste estabelecido em
4,8%. As demais cláusulas da con-
venção, econômicas e sociais, conti-
nuam idênticas ao acordo anterior.
Também foi mantida a Comissão de
Conciliação Prévia.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010 www.sindicatorural.com

Orso e Perozzo assinaram nova
convenção coletiva

POSSE

NO CREA/PR
A engenheira agrônoma

Andrea Morchbacher, direto-
ra de Política Profissional da
Associação Regional dos En-
genheiros Agrônomos (Are-
ac), assumiu cargo de inspe-
tora da Câmara de Agronomia
do Conselho Regional de En-
genharia, Arquitetura e Agro-
nomia do Estado do Paraná
(CREA/PR). A posse foi em
Curitiba. Ela terá mandato de
um ano e meio.

Etapa do programa de interiorização do governo
do Paraná foi realizada no dia 18 de junho, em

Cascavel, tendo como local a sede da Unioeste. Na foto, a equipe da
Secretaria de Estado da Agricultura e Emater, chefiada pelo secretário
Erikson Camargo Chandoha, que esteve atendendo reivindicações apre-
sentadas por lideranças de toda a região Oeste.

ORIENTAÇÃO TÉCNICA PARA OVINOCULTORES
Associados da Victa Cooperativa Agroindustrial receberam em ju-

lho a visita do laboratório móvel do Projeto Cordeiro de Qualidade. A
iniciativa é resultado de parceria com o Sebrae-PR e o IBS – Instituto
Biosistêmico. Foram realizados diagnósticos e coletadas informa-
ções em cada propriedade, que vão contribuir para orientações téc-
nicas visando melhorias na atividade.

VISITA TÉCNICA

COMITIVA DE ALAGOAS NO INSTITUTO GLOBOAVES
Cascavel recebeu visita da prefeita de Santana do Ipanema (AL), Renilde

Bulhões, acompanhada de seu marido, Isnaldo Bulhões, presidente do Tribunal
de Contas daquele Estado, e do filho do casal, deputado estadual Isnaldo Bu-
lhões Jr. A comitiva veio conhecer projetos sociais desenvolvidos pelo Instituto
Globoaves, especialmente o Programa de Avicultura Familiar, que está sendo
implantado no município alagoano com a finalidade de ampliar a oferta de ali-
mentos e gerar renda para pequenos produtores rurais.

INTERIORIZAÇÃO
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A Brizza está sob novas
mãos administrativas. Marcos
Urio, de perfil visionário e em-
preendedor, começou a percor-
rer por caminhos mais off roads
assim que assumiu o desafio de
estar a frente da concessioná-
ria Mitsubishi para Cascavel, Foz
do Iguaçu e região.

Não seria espantoso prever
um brilhantismo na conduta ad-
ministrativa desta concessioná-
ria, uma vez que Marcos, já é
atuante no segmento de auto-
móveis há quase 10 anos com
a Open Veículos, leia-se Re-
nault.

O curioso dessa história está
em saber que a família Urio, na-
tural de Francisco Beltrão, co-
meçou sua trajetória fabricando
baterias. Seu pai, o fomentador
da empresa na família, conse-
guiu, durante os 50 anos de de-
dicação e trabalho sério, torná-
la hoje, uma das maiores fábri-
cas de baterias do Brasil.

UMA INSPIRAÇÃO PARA
OS FILHOS E NETOS

A boa genética e feeling
para o negócio só fez aguçar o
interesse de Marcos em querer
navegar por mares desconheci-
dos, porém desafiantes, o que
o assegurou em iniciar suas ne-
gociações para assumir a con-
cessionária da Mitsubishi em
Cascavel e Foz do Iguaçu.

Marcos Urio define sua en-
trada no mercado 4x4 como
sendo um novo desafio. “O ob-
jetivo é continuar o trabalho sé-

MARCOS URIO ASSUME A BRIZZA,
CONCESSIONÁRIA DA MITSUBISHI

rio que já vinha sendo feito, man-
tendo sempre o contato perso-
nalizado e estreitar o relaciona-
mento com os clientes”, afirma o
empresário.

Em breve, a concessionária
estará em novo endereço. O an-
tigo prédio da Open Veículos está
dando espaço para uma moder-
na e suntuosa estrutura para re-
ceber os clientes de Cascavel e
região.

Marcos ressalta que “mesmo
estando hoje bem instalada, que-
ro usufruir do terreno que já é da
família e pretendo proporcionar
o mesmo conforto e estilo na
nova concessionária que esta-
mos construindo”.

O cenário das duas conces-
sionárias é diferente em sua co-
municação, público e perfil de
consumo. Os carros da Renault
são adaptados para uso urbano
e trazem apelo mais popular, en-
quanto que os carros da Mitsu-
bishi mostram-se mais robustos
e preparados para o dia-a-dia do
campo e da cidade.

Estar a frente das duas em-
presas e fazer com que cada
uma, dentro das suas particula-
ridades, prospere tornado-as
marcas fortes e de valor, neces-
sita de apenas um predicado:
resiliência. E isso, ante a um equi-
líbrio entre o arrojado e o con-
servador; o conhecimento técni-
co e a experiência; e competên-
cia e a eficiência, Marcos Urio e
toda a equipe que o circunda na
Brizza e na Open Veículos tem de
sobra.

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

Empresário Marcos Urio (Brizza/Open Veículos)
com o gerente comercial da Brizza, Elói Treter

www.sindicatorural.com

INFORME ESPECIAL

CREDICOOPAVEL/SRO

CONVÊNIO ABRE CRÉDITO
PARA AGROPECUARISTAS

Agropecuaristas filiados à Sociedade Rural
Oeste que se associarem à CrediCoopavel te-
rão a partir de agora à sua disposição, já na
entrada, um limite de crédito de R$ 30 mil,
que poderá ser tomado a juros de 1,25% ao
mês (15% ao ano), com prazo de até 18 me-
ses. Este e outros benefícios resultam de convê-
nio formalizado pelo presidente e o vice da coo-
perativa de crédito, Dilvo Grolli e Rudinei Grigo-
letto, e o presidente da SRO, Erwin Soliva.

Diretores da Credicoopavel e da Socieda-
de Rural do Oeste formalizaram o acordo

HOMENAGEM

PAIS E AGRICULTORES
A Ótica Curitiba aproveitou as datas do Dia

do Produtor Rural e Dia dos Pais para fazer
uma homenagem a ambos. O filme criado pela
agência Newmídia mostra a admiração do fi-
lho com seu pai e a preocupação em buscar
um presente que o ajude no dia-a-dia.  A pro-
dução, edição e finalização ficaram por conta
da produtora de vídeo Action! . Parte das ce-
nas foram gravadas em uma propriedade rural
de Cascavel. Para ver o filme, acesse o site da
produtora - www.actionvideo.com.br, ou da
agência - www.agencianewmidia.com.br
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IMÓVEIS

VENDO
Propriedade com 138 alqueires,

em Alto Piquiri. Própria para cultivo
de soja. Valor: 1.350 sacas de soja
por alqueire. Tratar com Sandro. Fone
(45) 9962-8081.

VENDO
Chácara com 1,5 alqueire, a 1 km

de Santa Maria, no município de San-
ta Tereza do Oeste. Porteira fechada:
casa de alvenaria, edícula, chiquei-
ro, galpão, açude de peixes, suínos,
ovinos, equinos, caprinos e aves di-
versas. Tratar com Henrique. Fone
(45) 3326-5813 ou 8405-1190.

VENDO
Trator Massey Ferguson 285, ano

1984. R$ 24.000,00. Tratar com Sil-
vano. Fone (45) 8822 – 2752.

VENDO
Colheitadeira New Holland 8040,

ano 1989. Em bom estado. R$
75.000,00. Tratar com Silvano. Fone
(45) 8822-2752.

VENDO
Trator Massey Ferguson 292, ano

2001. Traçado e equipado c/ concha.
Em bom estado. Tr. com João. Fones
(45) 9115-8205 ou 3223-0064.

VENDO
Vacas Jersey. Bezerras, novilhas e va-

cas inseminadas. Puras de origem. Tra-
tar com João Eroni pelo fones (45) 9941-
6680 ou (45) 3333-8000.

VENDO
85 bezerras desmamadas. Nelore.

Falar com Claudionor. Fones (45) 3224-
2960 ou 9972-0246.

COMPRO
Touros e vacas descarte. Tratar com

Devanyr. Fone (45) 9972-9574 ou 3352-
1247.

VENDO
40 bezerras: 20 Red Angus, 10 Ta-

bapuã e 10 Simental. Falar com Douglas.
Fone (45) 3028-9025.

VENDO
Pé de pato: R$ 2.300,00; Roçadei-

ra: R$ 3.500,00; Lâmina traseira: R$
1.400,00; Grade 24 discos: R$
1.200,00; e Arado 3 discos: R$ 800,00.
Tratar com Idjalmas. Fone (45) 9119-
1408 ou 3037-3055.

VENDO
Trator Valmet 65, ano 78/79 (motor

e pneus traseiros seminovos), com car-
reta para 4 toneladas. R$ 18.000,00.
Tratar com Idjalmas. Fone (45) 9119-
1408 ou 3037-3055.

ANIMAIS

VENDO
50 bezerras desmamadas: 50 fê-

meas e 50 machos. Falar com Mari-
sa. Fone (45) 9111-3333.

VENDO
100 novilhas Nelore, desmama-

das. Tratar com Marisa. Fone (45)
3322-2843.

VENDO
Ovelhas e reprodutores Ile de

France. PO. Falar com Varguinhas.
Fone (45) 9972-5252.

VENDO
Ovelhas Santa Inês, Texel, Ile de

France, Sufollk e Dorper. Todas pre-
nhas. Tratar com Fernando. Fone (45)
3333-8000.

QUER
VENDER,
TROCAR OU
COMPRAR?
ANUNCIE NO
BALCÃO DE NEGÓCIOS.
É GRÁTIS PARA
ASSOCIADOS
DO SINDICATO.

www.sindicatorural.com



Mundialmente celebrada pela beleza das Cataratas
e pela imponência da Hidrelétrica de Itaipu,
a cidade de Foz do Iguaçu registrou recorde de
visitação turística no primeiro semestre de 2010.
“Foz do Iguaçu se consolida cada vez mais como
um dos principais destinos turísticos brasileiros.
Somos a segunda cidade que mais recebe turistas
estrangeiros e a terceira cidade que mais recebe
turismo de eventos”, explica o secretário municipal
de turismo, Felipe Gonzalez.

De janeiro e junho, o Parque Nacional do Iguaçu
recebeu 569.638 visitantes pelo lado brasileiro da
unidade de conservação que abriga as Cataratas do
Iguaçu, percentual 11% superior ao mesmo período
do ano passado. Os números do primeiro semestre
de 2010 também superam, em 9,5%, os resultados
obtidos no primeiro semestre de 2008, quando o
parque ultrapassou sua marca histórica. “Os números
demonstram que estamos a caminho de fechar o ano
com um novo recorde histórico”, comenta o chefe do
parque, Jorge Pegoraro. A estimativa, segundo ele,
é ultrapassar 1,2 milhão de visitantes.

Os números positivos se repetem em relação ao
Aeroporto Internacional Cataratas. No primeiro
semestre, o movimento de passageiros embarcados
e desembarcados no terminal alcançou 521.993, um
crescimento de 51% quando comparado com igual
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período de 2009. O percentual de crescimento fica
bem acima da média nacional, que foi de 28%.
”Até o mês de junho, já embarcamos e
desembarcamos 65% do volume total de
passageiros de 2009. Nossa previsão é superar
1 milhão e 100 mil passageiros até o final do ano.
Sendo otimistas, podemos chegar a 1 milhão e 200
mil”, prevê o superintendente da Infraero, Joacir
Araújo dos Santos.

Segundo atrativo turístico mais visitado da região, a
Itaipu também registrou aumento em sua visitação.
Somando todas as suas atrações, a Itaipu recebeu
188.108 visitantes, número 5% maior do que em 2009.
A maior alta (13,3%) foi na visita panorâmica, que teve
115.992 visitantes nos primeiros seis meses de deste
ano, contra 102.364 em 2009. “Creditamos isso à
entrada em funcionamento do novo sistema de
transporte, que incorporou cinco ônibus double-deck
em sua frota, e deu um upgrade à visita panorâmica”,
afirma o superintendente de comunicação social da
Itaipu, Gilmar Piolla.

O bom movimento nos atrativos e no aeroporto teve
reflexos na hotelaria, salienta o presidente do
Sindhotéis, Carlos Silva. “Praticamente não tivemos
baixa temporada este ano”, diz ele, atribuindo os
números à campanha Temporada Boa em Foz, que
estimulou a ocupação da hoteleira.

Turismo recorde em Foz do Iguaçu no 1o semestre
Cidade se consolida cada vez mais como um dos principais destinos turísticos brasileiros
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R E C E I T A S

FONTE DE CÁLCIO E VITAMINAS

LEITE

AGOSTO/SETEMBRO DE 2010

O leite é uma fonte rica
de cálcio, fundamental para
a formação de ossos e den-
tes. Além de minerais es-
senciais e proteínas, con-
tém 8 vitaminas. O teor de
vitamina D facilita a absor-
ção e fixação do cálcio. O
conteúdo de vitaminas do
complexo B é importante
para diversos processos
metabólicos.

As possibilidades de uso
do leite na gastronomia são
incontáveis. Ele não faz par-
te só da alimentação do
dia-a-dia. A sua versatilida-
de permite apresentar-se
como bebida pronta, maté-
ria-prima de outras iguari-
as (queijo, iogurte e man-
teiga) e ingrediente de inú-
meras preparações delicio-
sas.

No preparo de sobreme-
sas, bolos, cremes, sorve-
tes, purês, suflês, sopas,
risotos, frutos do mar e car-
nes de frango, suíno e de
peixe. Receitas que incluem
leite rendem pratos sabo-
rosos e nutritivos. Batidas
com frutas, legumes e ver-
duras são extremamente
saudáveis e recomendadas
para prevenção de doen-
ças.

COUVE-FLOR COM
MOLHO DE IOGURTE

Ingredientes: 1/2 xí-
cara (chá) de iogurte
desnatado, 1 pitada de
sal, 1 pitada de pimen-
ta-do-reino, 1 colher
(sopa) de salsinha pica-
da, 1 couve-flor média,
1 cebola pequena rala-
da, 2 colheres (sopa) de
caldo de galinha e 1 colher (sopa) de margarina light.

Modo de fazer: Coloque a couve-flor numa fôrma
refratária. À parte, misture os demais ingredientes, des-
peje sobre a couve-flor, tampe e cozinhe em potência
alta por 6 a 8 minutos, ou até que a couve esteja macia.
Vire na metade do tempo. Retire do forno e deixe des-
cansar por 5 minutos; escorra. Misture os ingredientes
do molho e leve ao microondas em potência média por
30 a 40 segundos, ou até aquecer. Despeje sobre a cou-
ve-flor e polvilhe com a salsinha.

SORVETE DE IOGURTE
Ingredientes: 3 copos 200ml de iogurte des-

natado, 2 colheres (chá) de essência de bauni-
lha, 2 colheres (sopa) de suco de limão ou la-
ranja e 2 colheres (sopa) de adoçante em pó.

Modo de fazer: Coloque todos os ingredien-
tes numa vasilha. Misture bem e leve ao conge-
lador para endurecer. Retire, coloque no liquidifi-
cador e bata por 5 minutos. Volte ao congelador
por 2 horas. Retire e bata novamente por 5 mi-
nutos. Repita a operação após 2 horas e leve ao
congelador até o dia seguinte, quando estará
pronto para ser servido. O suco pode ser de li-
mão ou laranja.

PEIXE AO MOLHO
DE LEITE E REQUEIJÃO

Ingredientes: Peixe – 1 quilo de filé de peixe,
suco de 3 limões, salsinha picada, sal e pimenta a
gosto, 4 ovos batidos, 1 xícara de farinha de trigo
e manteiga a gosto; Molho – 1 litro de leite, 1
colher de café de sal, 4 colheres de sopa de mai-
sena, 1 copo de requeijão cremoso, sal e pimen-
ta-do-reino a gosto.

Modo de fazer: Peixe – Lave os filés e tem-
pere com o suco dos limões, o sal, a pimenta e a
salsa picadinha. Deixe repousar no tempero por
meia hora. Enxugue e passe cada filé na farinha
de trigo. Depois passe pelos ovos batidos e frite
na manteiga, até que os bifes fiquem dourados
dos dois lados. Coloque em uma travessa para le-
var à mesa. Cubra com o molho. Se preferir, guar-
neça com batatas e agrião; Molho – Dissolva a
maizena com o leite e leve ao fogo, até engrossar.
Retire do fogo e acrescente o requeijão, a pimen-
ta e o sal. Mexa bem e coloque sobre o peixe.

LEITE COM
MELÃO E AROMA
DE HORTELÃ

Ingredientes: ½ melão
caipira médio (850 g), ½ li-
tro de leite bem gelado, 1
colher (sopa) de hortelã pi-
cada e 1 colher (sopa) de
mel. Para decorar: hortelã

Modo de fazer: Tire a
polpa do melão, despre-
zando casca e sementes.
Pique a polpa e coloque no
copo do liquidicador. Jun-
te o leite, a hortelã, o mel
e 5 pedras de gelo. Bata
por 1 minuto e distribua
em 2 copos. Decore com
folhas de hortelã.
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AGOSTO
Iracema Grotto Formighieri ... 01/08
Joaquim Felipe Laginski ........ 03/08
Luiz Caus ............................ 05/08
Neves Iurczak ...................... 05/08
Mario Irineu Soder ............... 05/08
Danilo Frizon ....................... 06/08
Antônio Luiz Dalmolin ........... 07/08
Carmem Menin Dalbosco ..... 08/08
Izabela Ferlin ....................... 08/08
Avelino Marcon.................... 09/08
José Alceu Gaio ................... 09/08
Luiz Caetano Alegretti .......... 10/08
Alexandre Lago .................... 11/08
Roque Maculan ................... 11/08
Rosa Reni Muffato ............... 12/08
Leonilda Zotti ...................... 15/08
Delcio Roque Snak .............. 16/08
Liro Roque Hoff ................... 16/08
Sergio Fuhr ......................... 18/08
Antonio José Patzold ............ 19/08
Nicolau Flussak ................... 19/08
Ivo Dambros ........................ 19/08
Vitor José Smarczewski ........ 20/08
Marcelo Pedro Paetzold ........ 21/08
Álvaro Moreira Ferreira ......... 21/08
Claudio Antonio Fedato ........ 21/08
Alceu Chinaider ................... 22/08
Orides Antunes L. do Prado .. 22/08
Geromildo Limberger ............ 23/08
Eloi Bernardi ....................... 23/08

Aniversariantes de
agosto e setembro/2010P A R A B É N S   P R A  V O C Ê!

André Heitor Costi ............... 24/08
Lindolfo Limberger ............... 24/08
Pamela Limberger ................ 25/08
Jucimara Cavichioni ............. 25/08
João Luiz Felix ..................... 27/08
Gilberto Dalla Valle .............. 28/08
André Lonien ....................... 28/08
Cide Simonato .................... 28/08
Edo Piccolotto ..................... 29/08
Gean Carlo Fracaro .............. 30/08
Antônio Zanotto ................... 31/08
Luiz Fernando da Silva Portes 31/08

SETEMBRO
Rogerio Rizzardi ................... 02/09
Tereza Bonato Ubel .............. 02/09
Miguel Ide ........................... 03/09
Cristiano Zimermann ............ 04/09
Armando Visioli ................... 05/09
Eudocia Alves Roesler .......... 05/09
José Marcelino Zitterell ........ 05/09
Daniel Lozowei .................... 06/09
Fausto Carbari ..................... 07/09
Geraldo Sagmeiter ............... 07/09
Sergio Limberger ................. 07/09
Sidalva H. G. Tochetto .......... 07/09
Carlos Alberto Zancanaro ..... 08/09
Ermando Sipp ..................... 08/09
Salazar Barreiros Junior ........ 08/09
Gustavo Garnier Biagio ......... 08/09
Alvaro Brochado Fortes ........ 09/09

Alcebíades Pereira da Silva ... 09/09
Emilio Selvino Maculan ........ 09/09
Basilio Zdebski .................... 10/09
Eduardo Gustavo Lange ....... 10/09
Amado Maculan .................. 13/09
Maria Goreti Maculan........... 13/09
Amadeu Gaffuri ................... 15/09
Antonio Constantino ............ 15/09
Sergio Antonio Brogio .......... 17/09
Roseli Eloina Krutsch ........... 18/09
Arno Bautitz ........................ 19/09
Luiz Zandavalli ..................... 20/09
José Miranda Paes .............. 20/09
Eudocio Dalla Corte ............. 21/09
Nery Antonio Carre .............. 21/09
Erni Renata Assmann ........... 22/09
Claire Dal Oglio .................... 22/09
Jefferson Fabiano Gotardo .... 22/09
Leo Bracht .......................... 22/09
Ademar Capeletto ................ 23/09
Carlos Alberto Zuquetto ........ 24/09
Valmir Ranguetti .................. 25/09
Orley J. Zanatta ................... 25/09
Maria Zorzi Compagnolo ....... 25/09
Arnaldo João Rigotte ............ 26/09
Claudino Gobbi .................... 27/09
Alcides Michelon ................. 28/09
Oilson Miguel Vargas............ 29/09
Juracy de Oliveira Gaio ......... 30/09
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dedo de prosa

A POLINIZAÇÃO DO MILHO
Cada planta de milho tem características femini-

nas e masculinas. O pendão (inflorescência no alto da
planta), é a parte masculina. Cada um tem cerca de 6
mil botões de flor (anteras), que liberam milhões de
grãos de pólen.

O pólen fertiliza os óvulos dentro das espigas, pro-
tegidos pela palha. Chega até eles, por meio do cabe-
lo (fibras macias e esbranquiçadas na ponta da espi-
ga). Para cada fio de cabelo, há um óvulo, que por sua
vez produz um grão de milho.

ESPETO CORRIDO
SURGIU NO PR

O rodízio de carnes
assadas teve sua ori-
gem há quase 50 anos,
em Londrina (PR). Mas
o responsável pela ino-
vação foi um gaúcho:
Albino Ongaratto, pro-
prietário de um restau-
rante de beira de estra-
da. Com a casa lotada
e sem ter estrutura
para deixar um espeto
em cada mesa, o pro-
prietário orientou os garçons a passar de
mesa em mesa, servindo porções de car-
ne. A clientela aprovou. Estava criado o
“espeto corrido”.
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MEDIDAS AGRÁRIAS
 1 are = 100m2

 1 acre = 4.046,85m2

 1 hectare = 10.000m2

 Alqueire paulista = 24.200m2

 Alqueire mineiro = 48.400m2

TEMPERATURAS
EXTREMAS EM CASCAVEL

17 de julho de
1975 é considerado
o dia mais frio da his-
tória de Cascavel.
Naquela data foi re-
gistrada temperatura máxima de 3,4
°C. No dia seguinte, 18 de julho de
1975, ocorreu a menor temperatura
mínima até hoje: -4,2 °C. Já a máxi-
ma registrada foi de 37,6°C, em 12
de março de 2005.

VOCABULÁRIO
CANINO

A maioria dos cães
compreende o básico:
“pegue”, “sente” e “fi-
que”. Mas, com motiva-
ção e paciência, é pos-
sível ensinar muito
mais. O psicólogo Stan-
ley Coren, que fez pes-
quisas sobre a inteligên-
cia canina, sugere que
o cão treinado conhece
cerca de 160 palavras.

BOLSA DE VALORES:
NÃO HÁ BARGANHA

Na Bolsa de Valores, ne-
nhum operador pode pedir um
preço maior do que está sen-
do apresentado por outro, nem
oferecer um preço menor. Se
desejo vender um contrato fu-
turo de soja a $5.00 por bu-
shel, eu não posso fazê-lo se
tem alguém já oferecendo a
$4.95. E se alguém está com-
prando a $4.90, não pode ofe-
recer $ 4.85.

Deste modo as oscilações
são determinadas exclusiva-
mente pela oferta e procura,
pois se não há vendedores
suficientes os compradores
tendem a aumentar o preço
oferecido e vice-versa.

TERRAS INDÍGENAS
No Brasil,

existem 225 po-
vos indígenas,
que somam cer-
ca de 460 mil
pessoas viven-
do em aldeias
(0,25% da população brasileira).

As terras indígenas compreendem
608 áreas, com um total de 109,7
milhões de hectares. A maior parte
(98,6%) está na Amazônia Legal.

As áreas oficializadas como re-
servas compreendem 13% do ter-
ritório nacional. É o equivalente a
3 vezes o território da Alemanha.

As terras indígenas oficiais já cor-
respondem a 3,4 vezes toda a área
que é cultivada com soja e milho no
País, durante uma safra de verão.

ALGODÃO,
A ORIGEM DO NOME

Vem do árabe: alkutun. O pre-
fixo “al” corresponde ao artigo
definido o. Ele teria derivado de al
coton, assim como algodón (espa-
nhol), cotone (italiano), coton
(francês) e cotton (inglês).

SU
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A A formiga tocandira, também
conhecida como cabo-verde
ou formiga vinte-e-quatro-ho-
ras, chega a atingir 3 cm de
comprimento. É encontrada
nas regiões Norte e Centro-
Oeste do Brasil e sua picada
é extremamente dolorosa.

FLAGRANTE






