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Participar é preciso
EDITORIAL

O Sindicato Rural de Cascavel é por nature-
za representante dos interesses dos agriculto-
res da região, associados ou não. Por isso os 
problemas da categoria sempre acabam “de-
sembocando” na entidade, que sempre busca a 
solução mais imediata, quando possível. O caso 
mais recente, sobre problemas com o manejo 
de uma semente transgênica de milho, levou 
o presidente Paulo Orso a um desabafo, ao 
constatar a pequena plateia que compareceu 
ao evento convocado pela entidade para escla-
recer as dúvidas dos agricultores junto à mul-
tinacional fornecedora da semente. Para Orso, 
a categoria dos produtores rurais sofre de um 
mal que assola as entidades representativas, 
que é a falta de participação efetiva dos seus 
associados em questões importantes. “É fácil 
cobrarmos uma solução para o problema. Mas 
quando fomos convocados para recebermos as 
informações sobre como prevenir o problema, 
não comparecemos. Todos tínhamos coisas 
mais importantes para fazer”, desabafou Orso, 
não eximindo-se da “mea culpa”, pois segundo 
ele, somente após assumir a frente do Sindicato 
é que se conscientizou da importância da par-
ticipação.

A triste constatação do dirigente encontra 
respaldo em vários eventos sem público orga-
nizados por entidades, sindicatos e organiza-
ções. Anos atrás, quando da visita do ministro 
da Agricultura à Expovel, vindo direto de Bra-
sília ao evento, um organizador gastou horas 

do seu tempo no telefone celular ligando para 
agricultores, líderes cooperativistas e autorida-
des para prestigiarem a visita. No fim, o minis-
tro Reinhold Stephanes desceu de helicóptero 
no Parque de Exposições e foi recepcionado 
por uma minoria absurda frente à relevância da 
visita.

Diante disso tudo, é fato: precisamos par-
ticipar! É essencial nossa presença quando 
convocados para defendermos nossos direitos 
ou sermos informados sobre assuntos que nos 
afetam diretamente no dia a dia. O Sindicato 
Rural de Cascavel organiza regularmente pales-
tras, reuniões técnicas e convocações públicas 
para a discussão de interesses dos produtores 
rurais. Somente assim poderemos exercer nos-
sa cidadania e fazer valer nossos direitos.

Essa edição da revista SindiRural vem re-
pleta de novidades para o agricultor. Algumas, 
como o aumento do uso da Agricultura de Preci-
são nem tão novas assim, mas a técnica vive um 
momento de consolidação. Trazemos também 
um retrospecto da vida do nosso ex-presidente 
Nelson Menegatti que deixou a agricultura de 
luto neste mês, aos 76 anos. Há também a ma-
téria que busca incentivar o consumo da carne 
suína e uma importante reportagem sobre do-
enças cardíacas. Abordamos também a questão 
da sucessão familiar nas propriedades rurais, a 
polêmica sobre o milho Bt, o Código Florestal e 
um balanço da 33ª Expovel, e muito mais.

BOA LEITURA!

EMAILS / CARTAS
Envie suas sugestões e críticas e colabore com o nosso conteúdo editoral

“Sou engenheira agrônoma e leio sempre a re-
vista no formato digital pelo site do Sindicato, 
porém gostaria de saber se é possível receber 
a revista impressa pois meu pai é agricultor em 
Cascavel, e ele gostaria de recebê-la para que 
possa ler com facilidade”. Betina Simon Va-
laski – Cascavel/PR

Resposta: Olá, Betina. A revista é distribuída 
gratuitamente aos agricultores. Para seu pai 
recebê-la regularmente, basta você enviar os 
dados dele para o email editoria@revistasindi-
rural.com.br. 

“Prezados senhores. Venho através deste ma-
nifestar meu elogio a esta revista, por vários  
motivos: qualidade da impressão (material e fo-
tos), assuntos abordados, de boa leitura, arti-
gos publicados, e contemporânea. E muito bem 

feita!” Atenciosamente, engenheiro agrôno-
mo José A. Malucelli – Curitiba/PR 

“Recebi a minha revista do SINDIRURAL e pude 
apreciar as importantes matérias. PARABÉNS 
pelo importante trabalho. O Turismo Rural agra-
dece, os empreendedores em destaque se for-
talecem e os leitores passam a perceber opor-
tunidades ao alcance dos que tem iniciativa”.
Jacó Gimennes, presidente da Rede de 
Turismo Regional -  Maringá/PR

“Estou acompanhando as matérias da Sindiru-
ral. Quero parabenizá-los pela redação muito 
bem elaborada, bem como toda a revista. É 
de profissionais com o aporte de vocês que o 
mercado precisa. Sou admiradora e leitora”. 
Darlene Dona, funcionária pública fede-
ral – Cascavel/PR

editoria@revistasindirural.com.br

A circulação é bimestral. São 3.000 exemplares com circulação gratuita e dirigida a associados, propriedades rurais 
cadastradas no sindicato, engenheiros agrônomos, médicos veterinários, técnicos agrícolas, cooperativas e 
empresas do agronegócio regional. É enviada ainda para 178 Sindicatos Rurais Patronais do Paraná.

Qual a circulação e a tiragem?

Quem são leitores?

Qual o objetivo da revista?

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

O leitor da SindiRural é composto por um universo de produtores que se caracterizam pelo pioneirismo na absorção de 
novas tecnologias lançadas na atividade agropecuária. São proprietários rurais ligados a inúmeras outras organizações 
deste segmento – como cooperativas, Sociedade Rural do Oeste do Paraná e associações de agrônomos, engenheiros 
agrícolas, médicos veterinários e de criadores de animais de diversas raças, além de produtores integrados a unidades da Diploma-
ta, Sadia e Globoaves. Esses leitores são também proprietários de empresas do ramo agropecuário (cerealistas, revendas de 
insumos, agroveterinárias, concessionárias, representações etc.), bem como possuem imóveis rurais em vários municípios do 
Oeste do Paraná e em outros estados, como Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Bahia, Goiás, Maranhão e Pará. A 
revista,  é enviada gratuitamente pelos Correios a essas empresas do agronegócio e a lideranças políticas do Oeste 
paranaense, bem como a representantes de poderes constituídos instalados em Curitiba e Brasília e de organizações 
estaduais e federais ligadas ao segmento rural.  É enviada, ainda, aos 178 sindicatos rurais patronais do Paraná e a todos 
os agrônomos e médicos veterinários do município.

ANUNCIE NA ÚNICA REVISTA
QUE FALA DIRETAMENTE COM
O AGRONEGÓCIO REGIONAL!

Associe sua marca e/ou produto a uma publicação
séria e respeitada. Anuncie na SindiRural!

Distribuição gratuita
dirigida aos produtores rurais

Foi idealizada há mais de 5 anos pela 
diretoria do Sindicato Rural para ser 

um instrumento de defesa dos 
interesses do setor agropecuário e de 

apoio no esforço para estimular e 
promover a produção e o trabalho.

A revista SindiRural é a publicação oficial do 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel, entidade 

ligada à FAEP (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná) e CNA (Confederação 

Nacional da Agricultura).

A SindiRural é um espaço privilegiado para a difusão de novas práticas e tecnologias voltadas ao campo. Impõe-se, ainda, 
como porta-voz das angústias e reivindicações de quem se dedica à atividade agropecuária, além de difundir a 
necessidade e importância da organização no setor rural.
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possa consolidar esse projeto da “Porteira 
Para Dentro”.

Sindirural - Dentre as propostas 
apresentadas no Sindicato em reunião 
durante sua campanha, qual delas o 
senhor irá atender? 

Edgar Bueno - Nós já trabalhamos bem 
a capacitação com a Fundetec/Agrotec, elas 
estão preparadas para continuar trazendo 
formação ao homem do campo. Na área da 
educação nós temos um complexo, estamos 
licitando os novos ônibus agora, onde exigi-
mos na licitação veículo de qualidade, mais 
novos e com todos os equipamentos de se-
gurança, para que possamos atender bem 
o filho (a) do produtor rural. Faltam três ou 

quatro investimentos que é da escola esta-
dual, nos distritos, onde o município já fez o 
investimento, sendo que era do Estado e o 
município assumiu, no Rio do Salto e em Juvi-
nópolis.  Nesses locais ainda precisa ampliar 
aquela construção, e isso iremos buscar, já 
temos do secretário estadual de educação 
e com isso iremos melhorar. A questão da 
segurança pública, o município tem casas 
nos distritos, se houver necessidade de mais 
casas, nós faremos, mas nós precisamos de 
policiais. Por enquanto por falta de policiais 
na corporação de Cascavel, que muitas ve-
zes não tem gente para mandar no distrito, 
então eles incorporam todos aqui e quando 
há problemas no distrito eles saem para fa-
zer o atendimento, mas é demorado. Eu sei 

que a população, principalmente nos distri-
tos gostaria de ter dois ou três policiais. A 
segurança pública é um dever do Estado, do 
Governo Federal, mas o município de Cas-
cavel vai lutar, vai trabalhar para que essa 
segurança seja ampliada.

Sindirural - A adequação das es-
tradas rurais é uma reivindicação dos 
agricultores que a cada dia têm mais 
dificuldades de acesso às suas pro-
priedades e de escoamento da produ-
ção. O que o produtor rural pode es-
perar da sua nova gestão em relação a 
esse problema?

Edgar Bueno - Ele pode esperar um 
crescimento, um volume maior no atendi-

“Com certeza vamos buscar 
muito mais estradas, isso será um 
avanço. A intenção é investir nos 
pontos críticos de cada região. Há 
uma preocupação grande nesse 
sentido”.
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Sindirural -  Qual é a importância 
do setor rural para o município de Cas-
cavel, em sua visão?

Edgar Bueno - Eu sempre tenho dito 
e reitero que é uma das maiores e melho-
res indústrias de Cascavel, porque tem suas 
riquezas renováveis. Temos que tratar esse 
setor rural como um grande vetor de desen-
volvimento. Aliás, no passado nós dependía-
mos da produção rural. Hoje essas forças se 
equilibraram em pilares da industrialização, 
de prestação de serviço e da saúde, isso 
mudou muito. Mas o setor rural se moder-
nizou com suas novas tecnologias, tem uma 
das produtividades mais importantes do 
Brasil. Nós queremos sempre estar ao lado, 
com parcerias da prefeitura, para que pos-

EDGAR BUENO
Um mandato 
“Porteira 
Para Dentro”

ENTREVISTA

samos continuar esse setor de desenvolvi-
mento que consolida a cidade.

Sindirural - Em sua nova gestão, 
qual será o investimento na área ru-
ral? 

Edgar Bueno -  Queremos ampliar as 
máquinas. Fizemos isso em 2009, mas não 
foi o suficiente. No próximo ano pretende-
mos mexer em equipamentos, máquinas 
novas, para poder dar mais velocidade no 
atendimento das estradas rurais. Cascavel é 
uma cidade que tem três mil e quinhentos 
quilômetros de estradas rurais e é difícil de 
fazer essa manutenção. Por isso, é só am-
pliando o parque de máquinas e colocando 
máquinas modernas e novas é que faremos 

um atendimento mais digno, que dê uma 
maior sustentabilidade ao homem do campo. 
Dentro disso, temos o projeto da “Porteira 
Para dentro”, que nós queremos trabalhar 
em parceria com o proprietário. O município 
participando com máquinas, com pedra ir-
regular e quem sabe fazendo um trabalho 
grandioso aí, para que todas as proprieda-
des rurais tenham a sua entrada consolida-
da, que daqui a 100 anos ela possa ainda 
estar funcionando. Hoje o agricultor tem mui-
ta dificuldade é na saída de sua propriedade, 
porque a estrada rural está razoavelmente 
conservada, mas na entrada da propriedade 
não há equipamentos adequados. Nós apro-
vamos uma lei na câmara e posteriormente 
efetivaremos um trabalho que realmente 

Primeiro prefeito reeleito e 
com três mandatos frente à 
administração de Cascavel, 
Edgar Bueno recebeu a 
editoria da SindiRural para 
a sua primeira entrevista 
exclusiva após reeleito.  Ele 
comentou as reinvindicações 
do setor rural que recebeu 
ainda como candidato durante 
a campanha política em 
reunião no Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel. Na 
entrevista, Edgar enfatiza 
a importância do segmento 
rural para o município e diz 
sobre os investimentos que 
a prefeitura fará a partir de 
2013. Ele também se mostrou 
preocupado com as estradas 
rurais,  falou do projeto 
“Porteira Para Dentro” e disse 
que irá investir em maquinários 
novos e modernos.

Edgar Bueno, 64 anos, nasceu em Mar-
celino Ramos/RS no ano de 1948. Veio para 
Cascavel no ano de 1966. Empreendedor 
nato, atuou no ramo empresarial com visão 
sempre à frente do seu tempo. Ativo na so-
ciedade e instigado pelos anseios da classe 
empresarial, em 1978, Edgar Bueno fundou 
e foi eleito primeiro presidente do Clube de 
Diretores Lojistas (CDL). Em 1979 assumiu 
a presidência de um dos mais tradicionais 
clubes sociais de Cascavel, o Tuiuti Esporte 
Clube.

Em 1985 assumiu a presidência da As-
sociação Comercial e Industrial de Cascavel 
(Acic). Em 1989, Edgar foi presidente da 
Sociedade Rural do Oeste do Paraná. No 
ano de 1991, Edgar Bueno foi presidente 
da Comissão de Finanças da Catedral Nossa 

Senhora. 
Na política assumiu seu primeiro manda-

to de deputado estadual no ano de 1994. No 
ano de 1998 foi reeleito deputado estadual, 
sendo o candidato mais votado pelo PDT. Em 
2000 assume o primeiro mandato da prefei-
tura em Cascavel. 

Em 2005, se muda para Foz do Iguaçu, 
onde assume a Secretaria de Indústria e Co-
mércio da cidade. Em 2006 Edgar assume 
pela terceira vez o mandato de deputado 
estadual. Em 2008, pela segunda vez chega 
novamente à prefeitura de Cascavel, sendo 
reeleito neste ano de 2012 com 88.827 vo-
tos. Assim, Edgar Bueno entra para a his-
tória de Cascavel como o primeiro prefeito 
reeleito do município e primeiro a chegar a 
administrar por três mandatos.
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mento. Nós já fizemos alguns convênios com 
o Estado, através do deputado André Bueno 
e vamos avançar nisso.

Sindirural - Desses três convênios 
assinados para a pavimentação com 
pedra irregular de três estradas. Es-
tão previstos novos convênios? Quais 
seriam essas estradas?

Edgar Bueno - Com certeza vamos 
buscar muito mais estradas, isso será um 
avanço. Na Sede Alvorada nós fizemos uma 
parceria com a Itaipu, assim nós readequa-
mos todas as estradas nesse local. Depois 
de readequarmos as estradas, faremos o 
solo brita. Estamos com projetos importan-
tes em relação a isso, buscando meios de 
viabilizar uma pedra mais barata. A intenção 
é investir nos pontos críticos de cada região. 
Há uma preocupação grande nesse sentido.

Sindirural - Em relação à pavi-
mentação poliédrica, asfaltamento e 
readequação das estradas rurais. Há 
possibilidade de esses recursos serem 
financiados pelo governo Estadual ou 
Federal em parceria com os produ-
tores? Ter essa relação do público e 
privado?

Edgar Bueno - Essa parceria o muni-
cípio vai fazer diretamente com o produtor, 
mas para a entrada da propriedade. O go-
verno Federal não participa desse tipo de in-
vestimento, a não ser que buscássemos uma 
emenda de um deputado federal, nesse caso 
com essa ajuda faríamos sim. 

Sindirural - A comunicação é um 
meio de segurança para o produtor ru-
ral. Tendo em vista que se algo acon-
tecer na propriedade, o produtor pode 
pedir ajuda por meio do telefone, ou 
até mesmo pela internet. O que pode 
ser feito para que todo produtor tenha 
acesso a esses meios de comunicação?

Edgar Bueno - A internet nós podemos 
garantir. Hoje Cascavel já oferece internet 
gratuita a quase todos os distritos. Mas eu 
não posso interferir numa Companhia que 
vende telefone, que tenha obrigação de levar 
o sinal de telefone. Nem eu como prefeito, 
nem o município tem esse poder, eles fazem 
o investimento baseado no retorno que isso 
possa dar a eles. Não posso prometer isso, o 
que eu assumo é que em cada subprefeitura 
terá internet gratuita para o agricultor, bem 
como em cada distrito. Então já é um avan-
ço na comunicação, e é algo que o próprio 
agricultor pode acompanhar, a questão do 
tempo, se vai chover ou não, por meio da 
internet ele tem isso com segurança.

Sindirural - Cascavel tem o segun-
do maior PIB Agropecuário do Paraná. 
Sabemos que a média propriedade 
tem grande partici-
pação nesse resul-
tado, mas a agricul-
tura familiar tem sua 
importância. Em sua 
nova administração 
que ações o senhor 
pretende realizar 
para apoiar esses 
pequenos produtores 
rurais?

Edgar Bueno -  
Temos alguns projetos para os pequenos 
produtores rurais. Um deles é a troca de se-
mente, onde o produtor recebe até duas sa-
cas de sementes por safra agrícola, poden-
do o pagamento ser efetuado na colheita da 
safra. Os produtores rurais também podem 
contar com a patrulha mecanizada para fa-
zer o plantio da terra, a patrulha para fazer 
a colheita, pois se comprarem uma máquina 
é muito equipamento para pouca proprie-
dade, sendo que não compensaria. Então 
o município faz esse tipo de movimentação, 
para que eles produzam mais, que possam 

permanecer com sua vida no campo, tendo 
uma renda digna. Temos também outro se-
tor de fomento, que é do gado leiteiro, que 
são condomínios da inseminação. O municí-
pio forma um condomínio com 12 vizinhos, e 
esse que foi formado além da obrigação de 
ensinar os outros, ele faz para todos os vi-
zinhos. Nós levamos o botijão, o nitrogênio, 
o sêmen de altíssima qualidade e o produtor 
transforma uma vaquinha de cinco litros de 
leite, por uma de mais de 30 litros de leite. A 
maior preocupação que temos é fazer com 
que esse pequeno produtor possa perma-
necer no campo. Então é através de ideias, 
do próprio Sindicato que pode levantar um 
setor e nos projetos para incorporarmos 
isso e ajudar. Queremos fazer essas par-
cerias, com sindicatos, associações, com a 
própria Expovel, para que isso realmente dê 
uma visão, uma qualidade e condição me-
lhor para nosso pequeno produtor.

Sindirural - Em contato com as co-
munidades rurais, percebemos que há 
uma carência dos adolescentes em re-
lação ao lazer. Que programas a pre-
feitura pretende implantar para criar 
atividades de esporte e lazer para 
esses jovens?

Edgar Bueno - Os distritos têm nos 
pedido aquelas academias ao ar livre, nós 
vamos instalar em todos. Temos que pensar 
em um bom salão comunitário, um campo 
de futebol. Alguns locais não têm espaço 
para o campo de futebol e propomos um fu-
tebol suíço, sendo que é um campo menor, 

inclusive com 
grama sintética. 
Vamos propor 
sim atividades 
culturais e de 
lazer para es-
sas comunida-
des. Além dos 
campeonatos 
de futebol que 
já temos e va-
mos aumentar.

Sindirural - O que o senhor gosta-
ria de dizer ao produtor rural?

Edgar Bueno - A nossa atenção está 
voltada para o produtor rural. Os projetos 
que temos, iremos mantê-los e aquelas ne-
cessidades que surgirão com o tempo, nós 
iremos apoiar, estar junto com o produtor 
rural, com associações e com o Sindicato 
Rural. Queremos levar mais alento, para 
que o homem do campo produza com maior 
qualidade, com a capacidade de poder ven-
der cada vez melhor.

“No próximo ano 
pretendemos mexer em 
equipamentos, máquinas 
novas, para poder dar mais 
velocidade no atendimento 
das estradas rurais”.

 “Queremos levar mais 
alento para que o homem 
do campo produza com 
maior qualidade, com 
a capacidade de poder 
vender cada vez melhor”.
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REGISTRO Cascavel sedia 22º Conird
O Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem foi realizado 

em Cascavel entre os dias 4 a 9 de novembro. Promovido pelo 
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), em parceria com a Se-
cretaria Estadual de Agricultura, Associação Brasileira de Irrigação 
e Drenagem (Abid) e outros parceiros. Estiveram presentes no 
evento autoridades estaduais, como o secretário estadual de Agri-
cultura e Abastecimento, Norberto Ortigara e o diretor-presiden-
te da Itaipu, Jorge Samek.

Durante os dias de Congresso, oficinas e workshops foram re-
alizados. Dentre os temas que foram abordados estão os Planos 
Diretores em Agricultura Irrigada; Certificações de uso de água 
e energia na agricultura irrigada e Arranjos cooperativos com o 
reuso de águas servidas na agricultura irrigada. Também foram mi-
nistrados durante o evento, assuntos como Pastagens e forrageiras 
irrigadas para produção intensiva de carne, leite, pele; Culturas 
energéticas irrigadas; Culturas perenes irrigadas; Sistemas de pro-
dução de grãos sob irrigação e Solos.

No evento, ocorreram dois dias de campo, onde os participan-
tes puderem perceber os mais diversos módulos de agricultura irri-
gada, gestão dos recursos hídricos, manejo da agricultura irrigada, 
arranjos produtivos e comerciais.

O encerramento do Congresso se deu com uma visita à Itaipu, 
onde o grupo formado por produtores, técnicos e acadêmicos es-
teve no PTI (Parque Tecnológico Itaipu), participou de uma visita 
ao Centro Internacional de Energias Renováveis, dentro do com-
plexo do PTI e esteve no Planetário participando de uma visita 
panorâmica da barragem. 

A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), em 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), 
promoveram o “Dia de Campo”, como o tema “Integração Lavou-
ra, Pecuária e Floresta. O evento ocorreu no dia 22 de novembro 
na cidade de Toledo, na propriedade de Carlos e Elaine Lawitch, 
e no dia 23 de novembro no município de Cascavel, na proprie-
dade do Iapar. Na programação, foram abordados Painéis sobre 
Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, bem como formação de 
grupos de interesse para os setores de corte, leite, ovino e caprino.

Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta foi tema em dia de Campo

Produtores belgas visitam Cascavel
Com o objetivo de conhecer o potencial do Agronegócio de Cas-

cavel e região, um grupo de 25 produtores rurais da Bélgica, sendo seis 
engenheiros agrônomos, visitou a cidade no dia 14 de novembro. Rece-
bidos pelo diretor secretário do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, 
Paulo Vallini e pelo engenheiro agrônomo André Lovera, os visitantes 
puderam conhecer sobre a produção e comercialização da agricultura 
de Cascavel. No Sindicato, os produtores conheceram mais sobre a or-
ganização da entidade e trocaram experiências. O grupo visitou no in-
terior do município, a propriedade de horticultura do produtor Fernando 
Suetake e conheceram a produção de grãos da propriedade do produtor 
Gion Gobb.

Durante os dias 12 e 13 de novembro na 33ª Expovel, foi rea-
lizado o curso “Artesanal de alimentos beneficiamento e transfor-
mação caseira de mandioca”, ministrado pela instrutora do Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Zeli Ferreira. O evento 
foi promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, em par-
ceria com o Senar e Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Na 
oportunidade, os participantes puderam desenvolver produtos à 
base de mandioca aplicando técnicas de produção e boas práticas 
de higiene. As receitas com a mandioca foram as mais variadas, 
dentre elas, pudim, vaca atolada, soja de mandioca, coxinha e o 
brigadeiro de mandioca, novidade aprovada pelos participantes. 

Brigadeiro de mandioca é novidade na Expovel
O 38° Encontro Paranaense de Entidades de Classe foi 

encerrado na noite de 13 de novembro, com a cerimônia do 
V Ciclo do Prêmio CREA da Qualidade (PCQ). O Prêmio 
CREA da Qualidade nas Organizações Profissionais (PCQ) 
é uma das ações estratégicas do CREA-PR e sua finalidade é 
reconhecer e premiar as organizações profissionais que com-
provem alto desempenho em suas gestões. A Associação dos 
Engenheiros e Arquitetos de Maringá foi a grande vencedora 
da noite, com a primeira colocação no V Ciclo do PCQ. O V 
Ciclo reconheceu, ainda, entidades pelo melhor desempenho 
por região, entre elas a AREAC. 

AREAC premiada no V Ciclo do PCQ

KM 511 - Entre Cascavel e Corbélia
Colônia São Francisco - Cascavel/PR

Lazer e diversão para
toda a
família!

• Área de banho
• Pedalinho
• Quadra de areia
• Área de camping

Fones (45) 9946-6701 / 9900-9791 / 8822-7670 / 8826-1382

• Salva-vidas
• Trilhas
• Lanchonete
• Locação para festas
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MERCADO

O incentivo dos pais 
para que aconteça a 
sucessão familiar rural 
é fundamental para a 
permanência dos jovens 
nas propriedades

DE PAI PARA 
FILHO
Nova geração
leva novidades
ao campo

O corpo não tem mais a mesma agilidade 
da juventude. Depois de longos anos de uma 
vida de trabalho de chuva e sol, enfrentan-
do noites em claro na colheita e acordando 
cedo para cuidar da lavoura, chega a hora 
de descansar. Chegou a hora da sucessão, 
o momento de passar as responsabilidades 
de cuidar da lavoura para a próxima geração 
da família.

Mas em muitos casos, entra a dura rea-
lidade: muitos jovens filhos dos produtores 
rurais buscam oportunidades profissionais 
fora das suas propriedades. Assim, manter a 
nova geração no campo tem sido uma tarefa 
difícil. Em certos casos, a saída é vender a 
propriedade ou arrendar.  “A cidade oferece 
trabalhos com horários definidos e muitas 
vezes finais de semana livres, na área rural 
não temos isso. Aqui trabalha-se desde o 
amanhecer ao pôr do sol, enfatiza o agricul-
tor, Juliano Beck, 36 anos. Ele é um exemplo 
de filho de agricultor que não se encantou 
pela vida na cidade e trilhou o caminho con-
trário de muitos: assumiu a propriedade da 

família.
Já dizia o ditado: Ouça a voz da experi-

ência. Essa frase se encaixa perfeitamente 
na família Beck. Juliano tem ouvido essa voz 
diariamente, a de seu pai, o produtor rural, 
Arno Beck.  Unindo toda a experiência de 
vida no campo do pai com o conhecimento 
das novas tecnologias que o Juliano dispõe, 
só poderia formar uma dupla infalível quan-
do o assunto é agricultura. A sucessão traz 
essa importante mudança no campo, onde o 
jovem agricultor aceita e leva para a proprie-
dade os benefícios da modernidade. “Não 
sei mexer nem em um caixa eletrônico de 
banco. Computadores não fazem parte da 
minha geração”, diz Arno Beck.

Para o estudante de agronomia Emer-
son Cervilin, 19, valorizar o negócio da famí-
lia é muito importante. “Quem está na cidade 
depende do campo. Futuramente a proprie-
dade será minha, e se eu não cuidar, quem 
vai administrar”, questiona Emerson.

Para o pai de Emerson, o produtor ru-
ral, Itacir Cervilin, é um orgulho ter o filho 

trabalhando ao lado. “Sempre sonhei com 
isso, meu avô e meu pai eram agricultores, 
agora meu filho segue o mesmo caminho. Ele 
é meu companheiro”, elogia o produtor.

Segundo Juliano Beck, é gratificante tra-
balhar ao lado do pai. “Meu pai é um exem-

“Sempre sonhei com isso, 
meu avô e meu pai eram 
agricultores, agora meu filho 
segue o mesmo caminho. Ele é 
meu companheiro.”ITACIR CERVILIN - AGRICULTOR

“Meu pai é um exemplo 
de vida para mim. Devido 
ao seu incentivo gosto 
muito de trabalhar 
no campo, me realizo 
profissionalmente e temos 
um bom resultado do 
nosso trabalho.”JULIANO BECK - AGRICULTOR

SUCESSÃO FAMILIAR

plo de vida para mim. Devido ao seu incen-
tivo gosto muito de trabalhar no campo, me 
realizo profissionalmente e temos um bom 
resultado do nosso trabalho”, diz Beck. “Me 
sinto honrado de ter meu filho sempre por 
perto”, orgulha-se o produtor rural, Arno 
Beck. 

ROTINA NO CAMPO
A troca de experiências entre pai e filho 

durante a atividade são essenciais para que 
o resultado do trabalho seja satisfatório. 
“Temos uma relação de parceria e confiança. 
Eu trago algo novo que aprendo para o meu 
pai e ele me aconselha sobre todo o cuida-
do que se deve ter com a lavoura e o ma-
quinário. Temos tido sucesso no negócio”, 
ressalta o agricultor Juliano Beck. “Sempre 
estamos nos ajudando”, conta o produtor 

Itacir e sua esposa: “Fizemos nossa parte colocando-o logo cedo em uma escola rural. 
Mas a decisão sempre foi dele”

Emerson tem uma relação de parceria e 
confiança com o pai

Juliano Beck: “Para trabalhar no campo 
tem que ter força de vontade”

rural, Arno Beck.
Segundo o produtor rural, Itacir Cervi-

lin, a relação entre ele e Emerson é muito 
harmoniosa e divertida. Pai e filho vivem 
momentos que com certeza irão levar para 
sempre na memória. “Outro dia fomos de 
moto arrancar capim amargoso. Estávamos 
com uma enxada e garrafa d’água, de re-
pente nos desequilibramos da moto e caímos 
no chão”, conta sorrindo o produtor. O filho 
Emerson completa. “Pensei assim: só falta 
meu pai achar que derrubei essa enxada e 
a água para não ir trabalhar”, diverte-se o 
estudante de agronomia.

INCENTIVO
Desde os 8 anos de idade, Emerson ob-
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servava seu pai trabalhar e aprendia mui-
to com ele. “Eu sempre gostei de estar no 
meio da lavoura, mexer com o trator. Meu 
pai sempre me explicava o trabalho. A maior 
lição que aprendi com ele é que eu deveria 
ter interesse no nosso ganha pão, nas coisas 
que são da gente”, lembra o estudante de 
agronomia.

“Cresci vendo meu pai me ensinar e 
mostrar a maneira correta de trabalhar na 
lavoura. Gosto muito de cuidar e acompa-
nhar o desenvolvimento das plantas. Hoje 
meu filho de apenas 4 anos, diz que deseja 
ser fazendeiro, tomara que isso se concreti-
ze”, torce o agricultor, Juliano Beck.

Na opinião do produtor rural Itacir Cer-
vilin, o incentivo é primordial para que os 
jovens permaneçam no campo. “Tem que 
orientar desde pequeno, mostrar a eles a 
importância da agricultura para o mundo, 
bem como as perspectivas que o jovem terá 
na área rural”, aconselha o produtor. 

“A vida na cidade não é tão fácil como 
muitos imaginam, os pais devem alertar isso 
aos filhos. Além de aos poucos mostrarem 
as oportunidades que a agricultura oferece. 
Incentivei meu filho, mas deixei ele decidir 
sozinho se realmente gostaria de seguir mi-
nha profissão, e deu certo”, diz sorrindo o 
produtor rural Arno Beck.

Com o objetivo de despertar o interes-
se do jovem pelo campo e que ele descu-
bra as oportunidades na área rural, adoles-
centes de 14 a 16 anos, do distrito São João 
do Oeste, participaram do “Programa Jo-
vem Agricultor Aprendiz (JAA)”.

O JAA é promovido pela Agrotec 
(Escola Técnica Agropecuária) em par-
ceria com a Fundetec (Fundação para o 
Desenvolvimento CientíficoTecnológico), 
Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Rural) e Sindicato Rural de Cascavel. 

O programa foi criado em 2005 e tem 
duração de aproximadamente quatro me-
ses. Durante o curso os alunos aprenderam 
sobre gestão pessoal, empreendedora e 
rural, tarefas ligadas às atividades agrope-
cuárias, economia, possibilidades profissio-
nais no meio rural e técnicas de manejo de 
culturas, aliando tecnologia e agricultura 
orgânica. “Eles puderam perceber um 
mundo fora da televisão ou internet. O 
curso trouxe um espírito crítico em relação 
a todos os assuntos. Homem que pensa se 
relaciona melhor. Houve uma participação 
muito grande dos alunos em todas as ati-
vidades desenvolvidas durante o curso”, 
enfatiza a instrutora do programa, Giani 
Dranka Mori.

“Eu pensava em trabalhar na cidade, 
mas agora quero estudar num colégio 
agrícola e aprimorar meus conhecimentos, 
quero mexer no sítio”, decide um dos alu-
nos do curso, Vinicius da Silva. “Gostei de 
aprender o jeito de plantar, o processo de 
formação do solo e de conhecer os nomes 
das pedras”, conta o aluno, Valmir da Silva. 
“Quero ajudar meu pai na propriedade, as-
sim ele não precisa contratar mais funcio-
nários, ficando na família é mais seguro”, 
comenta o aluno, João Buchinger. “Gostei 
muito desse curso, eu tinha uma visão di-
ferente do campo. Antes não gostava de 

mexer na terra, agora eu até ajudo meus 
pais”, conta a aluna, Andressa Borequi.

As aulas teóricas foram ministradas 
aos alunos do Colégio Estadual São João. 
Para a diretora do Colégio, Inês Vagetti, o 
curso trouxe responsabilidade aos partici-
pantes. “Percebemos a empolgação deles 
após o curso. Fizeram uma horta na esco-
la, organizaram um jardim, até mesmo na 
casa deles houve uma mudança positiva de 
comportamento, como me relatou alguns 
pais”, diz a diretora. A turma irá iniciar no 
próximo ano o programa JAA Avançado, 
com ênfase na mecanização agrícola.

Interesse pelo campo é despertado em adolescentes

Software auxilia na gestão rural
Um dos reflexos da permanência 

dos jovens no campo é a adoção cada 
vez maior de novas tecnologias. No 
lugar das velhas agendas e papéis, por 
exemplo, há agora softwares específi-
cos para gerenciamento das proprie-
dades. “O nosso sistema promove e 
auxilia o gestor rural nas tarefas de 
planejar, organizar, direcionar e con-
trolar as atividades desempenhadas 
em sua propriedade rural, através do 
uso de tecnologias da informação”, 
explica o especialista em desenvolvi-
mento de sistemas de informação Ro-
bson Fagundes, da Skep Tecnologia. 
“O software agiliza o processo de cál-
culos dos custos de produção, índices 
de lucratividade e demonstrativos de 
resultados de todas ou de cada ativi-
dade rural, desempenhada pelo pro-
dutor”, complementa.

Para Robson, essa tecnologia gera 
uma maior integração familiar em 
torno do agronegócio, uma vez que o 
sistema aguça o empreendedorismo 
e administração rural. Ele explica de 
que maneira o jovem pode atuar nesse 

mercado. “A atuação do jovem é cap-
tar os dados relativos à empresa rural 
e transformá-los, processá-los e arma-
zená-los através do sistema, gerando 
informações técnicas da produção, 
que os ajudam nas tomadas de deci-
sões. Por exemplo, após uma análise 
das informações geradas pelo sistema, 
um determinado produtor detectou 
que um de seus tratores, está gastando 
um valor considerável com manuten-
ção. O sistema mostrou os custos que 
ele teria com um trator novo, levando 
em consideração a manutenção, juros 
e seguro. Nesse caso, seria melhor tro-
car o trator por um novo, pois o custo é 
menor que o valor de manutenção do 
atual”, observa.

O especialista aponta as vanta-
gens da tecnologia. “O produtor po-
derá gerenciar com maior facilidade 
sua mão de obra e serviços, plantio, 
colheita, maquinários, equipamentos 
e até mesmo a rentabilidade da sua 
empresa rural. Aumentando a renda 
de sua empresa rural e diminuindo os 
riscos de produção e de mercado”.

Turma de alunos formados pelo curso Programa Jovem Agricultor Aprendiz
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ARTE DA 
NATUREZA

TALENTO FRANCISCANO

“Trabalhar com produtos que a natureza 
oferece sempre foi um hobby para mim. So-
mente quando fiz o curso de Turismo Rural, 
oferecido pelo SENAR, percebi que a minha 
arte poderia ser um negócio. O curso me 
deu uma direção”, explica a produtora rural, 
paisagista e artesã, Sirlei Filipos, 44, onde 
desenvolve seu talento há 14 anos na Colô-

Quando a natureza é a matéria-prima
nia São Francisco. 

O “Recanto das Flores”, assim denomi-
nado pela paisagista, é um ponto turístico no 
Reassentamento São Francisco. Na entrada 
do local nota-se um caminho de pedras com 
diversas flores, folhas que se transformam 
em esculturas e até mesmo o anjo Gabriel 
pendurado em uma das árvores chama a 

Artista da Colônia 
São Francisco 
utiliza produtos 
simples, como nó 
de pinho, raízes e 
cipós, para criar um 
cenário exuberante 
à espera de turistas

JUNHO/JULHO DE 2012www.sindicatorural.com

PRODUTOS OFERECIDOS

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

atenção no local.  “Utilizo tudo o que a na-
tureza me oferece, pedras, folhas, raízes, 
cipós, nó de pinho e flores. Ao observar uma 
folha penso logo em que ela pode ser trans-
formada”, explica a paisagista. 

No Recanto das Flores tudo é muito colo-
rido e agradável. A criatividade e o talento da 
artesã são visíveis. Pedras se transformam 

em bonecos, plantadeira manual é usada 
como vaso de flores, até mesmo aros de bi-
cicletas tornam-se uma carruagem de lindas 
flores. Algo aparentemente simples se trans-
forma em atração turística, aprovada pelos 
visitantes. 

“Os turistas apreciam meu trabalho, 
gostam do paisagismo e do meu artesanato. 
Não tem algo melhor que um elogio, isso me 
incentiva a trabalhar ainda mais, me sinto 
mais valorizada”, orgulha-se a artesã.

Os objetos de decoração produzidos por 
Sirlei são elaborados a partir de semente 
de feijão, pêssego e caju. A palha de milho 
se transformou num divertido boneco e de 
pinhões surge uma linda flor. 

Além de toda a beleza do ambiente, 
o contato com a natureza, que traz paz e 
tranquilidade, os visitantes podem saborear 
frutas colhidas na hora. No local há mirantes, 
onde os turistas podem apreciar todo o pai-
sagismo realizado pela artesã. “A preferên-

cia dos visitantes é pelo boneco Tobias, e o 
Romeu e Julieta, onde desenhei um coração 
com produtos naturais entre o casal, é o su-
cesso do Recanto”, diz sorrindo a paisagista.

A fé é retratada em diversos pontos do 
local, com imagens de santos e grutas. “Mi-
nha inspiração é Deus, meus santos, conver-
so com eles enquanto realizo meu trabalho, 
peço inteligência e sabedoria, assim minha 
arte é desenvolvida”, emociona-se a produ-
tora rural.

A expressão artística de Sirlei Filipos tornou sua propriedade um ponto turístico da Colônia São Francisco, em Cascavel

Os momentos de inspiração da artista resultam em trabalhos de rara sensibilidade
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33ª EXPOVEL

Uma das mais tradicionais feiras agrope-
cuárias do Oeste do Paraná, a 33ª Expovel, 
realizada de 9 a 18 de novembro, reuniu 
mais de 200 mil pessoas no evento. O presi-
dente da Sociedade Rural, Erwin Soliva, ava-
lia que a feira evoluiu em todos os setores, 
o que acabou tendo reflexos positivos nos 
números alcançados. “Só temos a agradecer 
à nossa diretoria, aos expositores, produto-
res rurais e toda imprensa que nos apoiou 
de forma muito forte”, enfatiza.

O evento mostrou as melhores raças bo-
vinas, entre elas Nelore, Tabapuã, Brahman 
e Angus. Além de ovinos e 
equinos. As vendas nos leilões 
e negócios envolvendo animais 
em exposição somaram 2,5 
milhões, sendo que mais de 
2.500 animais foram comercia-
lizados na feira.  

O total estimado do volume 
de negócios na 33ª Expovel 
chega a R$ 12 milhões, além 
das vendas que foram iniciadas 
no evento e serão concretiza-
das posteriormente.

Neste ano, uma etapa do 
maior campeonato de rodeios 
do país, o Top Team Cup, acon-

SUCESSO
TOTAL
Mais de 200 mil visitantes 
visitaram o evento, que 
movimentou cerca de R$ 
2,5 milhões em leilões

SRO comemora os 
resultados da feira

teceu na Expovel. Erwin Soliva, diz que está 
praticamente definido que em 2013 a Expo-
vel irá sediar a etapa final desse cicrcuito, 
quando se define os ganhadores e ocorre a 
entrega da premiação de R$ 1 milhão. “To-
dos ficaram empolgados com a qualidade 
das montarias, incluindo as provas dos Três 
Tambores, com cavalos”, observa.

A feira reuniu produtores rurais no “En-
contro Regional de Produtores de Leite”, 
bem com as mulheres do campo, no “En-
contro das Trabalhadoras Rurais”. Os cur-
sos oferecidos no evento, promovidos pelo 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(Senar), em parceria com o Sindicato Rural 
Patronal e Secretaria Municipal de Agricultu-
ra eram de Produção artesanal de alimentos 
derivados do leite, Transformação caseira da 
mandioca e curso de Produção artesanal de 
alimentos - beneficiamento, transformação e 
conservação de pescados.

Governador Beto Richa e diversas autoridades prestigiaram 
o evento, que mostrou o melhor das raças Nelore, Tabapuã, 
Brahman e Angus, entre outras. Teve também etapa do 
Rodeio Top Tem Cup, shows, julgamento de animais e 
apresentação de Viola Caipira

“Está praticamente definido 
que em 2013 a Expovel irá 
sediar a etapa final do Top 
Team Cup, que  premiará o 
ganhador com R$ 1 milhão”
ERWIN SOLIVA - PRESIDENTE SRO
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33ª EXPOVEL

Antes do sol nascer lá estão elas prepa-
rando o café da manhã para seu marido e fi-
lhos. Sempre com um sorriso e olhos atentos 
a cada necessidade do marido, filhos e casa, 
as trabalhadoras rurais cumprem sua jorna-
da dia a dia. De esposa, mãe, dona de casa, 
trabalhadora rural e simplesmente mulher, 
com seus sonhos, lutas e conquistas.

Tempo para cuidar delas? Ah! Isso mui-
tas vezes não acontece, sua missão é zelar 
pela família e garantir o sucesso do marido 
e filhos, pois sem elas, isso seria impossível. 
Essas são as trabalhadoras rurais. Mulheres 
guerreiras, talentosas, determinadas e vito-
riosas.

No dia 11 de novembro, essas mulheres 
participaram do I Encontro das Trabalhado-
ras Rurais, um dia especial, dedicado a elas. 
O evento ocorreu no Parque de Exposições 

MULHER 
EM FOCO
Evento reúne trabalhadoras rurais
Oficinas de artesanato, 
saúde, beleza e estética 
fizeram parte do evento

Celso Garcia Cid, na 33ª Expovel e foi promo-
vido pelo Sindicato Rural Patronal de Casca-
vel, Sociedade Rural do Oeste, Rural Leite, 
Fundetec, Prefeitura Municipal, Uopeccan e 
empresas de iniciativa privada. A confrater-
nização reuniu diversas produtoras rurais e 
teve em sua programação palestras sobre o 
“Câncer de mama e de pele”, “Violência do-
méstica” e “Motivação”. Na ocasião, as tra-
balhadoras puderam participar de oficinas 
de beleza e estética, artesanato e saúde.

“Um encontro como esse nos motiva a 
deixarmos nossas obrigações em casa para 
confraternizarmos, é uma realização para 
a mulher, gostei muito”, diz a trabalhadora 
rural, Lurdes Arcaro. Para o médico radio-
terapeuta da Uopeccan, Geser Soares, que 
ministrou sobre o câncer de mama e de pele, 
é muito importante falar a respeito desse as-
sunto. “As campanhas de prevenção e detec-
ção precoce do câncer são fundamentais. É 
algo que desperta o interesse das pessoas. 
Já evitamos um problema mais sério de cân-
cer por causa dessas campanhas”, lembra 
o médico. “A palestra sobre câncer foi muito 
esclarecedora, principalmente no caso da 

Serviços e atividades movimentaram o dia 
das participantes ao encontro

prevenção”, observa a trabalhadora rural, 
Lorici Prass.

 “Motivação” foi o tema abordado pela 
psicóloga Letícia Silveira. “As mulheres do 
campo têm muitos desafios, principalmente 
por viverem mais solitariamente, distantes. 
Elas precisam buscar forças de onde não 
têm, por essa dificuldade de elas ouvirem 
algo que as motivem, elas precisam ouvir 
isso cada vez mais. Motivação é aquilo que 
move o ser humano a buscar algo cada vez 
melhor”, destaca a psicóloga, traçando um 
perfil das trabalhadoras rurais.

A agricultora Enédia Kozikoski, gostou 
do tema. “Achei muito interessante essa pa-
lestra sobre motivação, nos deixa mais con-
fiantes, estou me sentindo mais corajosa”, 
conta sorrindo Enédia. Durante o evento 
as trabalhadoras puderam ouvir instruções 
sobre nutrição, saúde bucal e aposentadoria 
rural. Também foram realizados aferição da 
pressão, teste de HIV/Hepatite e mamogra-
fia.

Para cuidar ainda mais da beleza dessas 
mulheres foram oferecidos corte de cabelo, 
maquiagem e massagem. Aulas de artesana-
to também foram ministradas no encontro. 
“Optei por fazer a maquiagem para eu me 
sentir ainda mais linda, isso aumenta minha 

autoestima”, observa a trabalhadora rural, 
Ariete Volner.

“O que aprendemos aqui sobre saúde 
foi muito importante, posso compartilhar o 

conhecimento com meu marido e filhos”, diz 
a trabalhadora rural, Maria Castanheira. “Foi 
um dia maravilhoso, eu adorei”, elogia a tra-
balhadora rural, Ivone Zonta.

O médico Geser Soares fez palestra sobre 
o “Câncer de mama e de Pele”

“Motivação” foi o tema da palestra da 
psicóloga Letícia Silveira
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PRODUTOS OFERECIDOS

 Animais de qualidade genética e pedi-
gree superior,  com alto valor agregado, 
desejados pelos melhores criadores.
 Reprodutores para criação de puros  
ou cruzamento industrial - touros com 
garantia de fertilidade e libido.
 Embriões ou oócitos - congelados ou a 
fresco, com garantia de prenez.
 Direito de aspiração ou de coleta - ces-
são de doadoras para o cliente aspirar 
ou coletar e reproduzir suas próprias 
prenhezes.
 Parcerias para produção de embriões 
in vivo ou in vitro.
 Receptoras prenhes dos melhores aca-
salamentos - prenhez pronta com produto 
puro e garantia de nascimento.
 Preparo de animais para exposições - 
hospedagem, manejo, preparo etc.
 Pagamento em produtos.
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Ter uma produção leiteira de qualidade 
e em quantidade satisfatória é o que todo 
produtor rural deseja, mas nem sempre 
isso acontece. Vivemos num país tropical e 
devido a essa temperatura elevada os ani-
mais sofrem alterações fisiológicas e com-
portamentais. Essas situações acometem o 
estresse térmico nas vacas de leite. Diante 
disso, o produtor rural sofre um grande im-
pacto econômico negativo.

Com o objetivo de esclarecer dúvidas de 
produtores sobre o assunto, o Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel, em parceria com a 
Rural Leite, promoveu o “Encontro Regional 
dos Produtores de Leite”. O evento ocorreu 
no dia 9 de novembro, no Parque de Expo-
sições Celso Garcia Cid, na 33ª Expovel. O 
tema abordado pelo médico veterinário, Ar-
tur Bertol, era “Estratégias para minimizar 
o efeito do estresse térmico”.  “Desejamos 

Como o calor afeta
a produção leiteira

STRESS 
TÉRMICO
Palestra abordou o 
impacto das altas 
temperaturas sobre os 
animais e o reflexo sobre a 
produção leiteira

33ª EXPOVEL

crescer na atividade junto ao produtor rural, 
e falar desse assunto é muito importante”, 
observa o médico veterinário.

De acordo com o palestrante, o estres-
se térmico ocorre, quando a soma do calor 
físico produzido pela própria vaca e a carga 
do calor ambiente ultrapassam a capacidade 
de dissipá-lo. “As falhas reprodutivas juntos 
com outros fatores afetam a queda na pro-
dução de leite. Ás vezes um animal tem po-
tencial para produzir em grande quantidade, 
mas isso não acontece, devido ao estresse 
térmico”, lembra o médico veterinário.

Para o produtor rural, Cezar Dondoni, a 
alimentação de qualidade nem sempre é o 
suficiente para uma boa produção. “Mesmo 
o animal tendo uma boa alimentação, tanto 
com silagem, ração e pastagem de qualida-
de, o animal acaba não ingerindo o suficien-
te, justamente pelo calor que ele sente. O 
maior problema é a mastite que entra. Se o 
animal está com calor e deita num local úmi-
do a incidência de mastite é muito grande”, 
alerta o produtor.

“Meus animais permaneciam muito tem-
po na sala de espera, agora vou dividir em 
grupos menores e melhorar a questão do 
molhamento e da ventilação”, diz o produ-
tor rural, Gelso Zanotto. Para produtor Don-
doni, o evento foi uma oportunidade para 
ele perceber a maneira errada que estava 

agindo na sua propriedade. “Eu comprei um 
nebulizador que é para aviário, eu estava 
usando achando estar certo. Para o gado de 
leite esse nebulizador precisaria ter gotícu-
las maiores, como me explicou o palestrante, 
gastei dinheiro à toa. O efeito é ao contrá-
rio, em vez de ajudar está me atrapalhando. 
Agora vou proceder da maneira correta “So-
mente por essa informação já valeu a pena 
assistir a essa palestra”, ressalta o produtor.

De acordo com o médico ve-
terinário, Bertol, estar atentos aos 
indícios do estresse térmico é funda-
mental. “O problema é que o produ-
tor só percebe esses efeitos em perí-
odos mais quentes, e às vezes numa 
fase em que para nós a temperatura 
não está elevada, para a vaca é um 
período de desafio de estresse tér-
mico”, alerta o médico veterinário. 
Ele acrescenta. “Deve-se prestar 
atenção no aumento da frequência 
respiratória dos animais; se a vaca 
permanece por muito tempo em 
pé; em casos graves o animal saliva 
abundantemente, babando. Meses 
mais quentes a vaca reduz produção, 
até porque diminui a quantidade de 
comida ingerida”, completa Bertol.  
Existem algumas estratégias para 
minimizar o estresse. “Molhar as va-
cas, isso é prioridade. Principalmente 
na sala de espera, antes da ordenha; 
vento, colocar ventilador para as va-
cas; água de qualidade disponível e 
sombra. O ideal é separar as vacas 
em lotes de no máximo seis animais. 
Ficar no máximo uma hora na sala de 
espera antes da ordenha”, finaliza.

Como perceber 
o problema

Novamente o leilão sensação da Expovel 
foi o “Brahman Chaco e convidados”. Ten-
do 100% de liquidez (embora com preços 
médios inferiores ao evento de 2011), con-
tando com a presença de muitos pecuaris-
tas da região e convidados de MS, SP, SC 
e Paraguay (para onde foram 2 lotes que 
serão exportados legalmente). A presença 
de diversos expoentes de nossa sociedade 
também foi marcante.

Após um almoço de confraternização 
e homenagem especial à pecuarista Alda 
Mörschbächer (Fazenda Toca da Onça), re-
matou-se animais puros de origem fêmeas e 
machos para campo, além de lotes de sêmen 
doados para a reforma da Casa do Brahman 
e Simental e sorteios de prêmios no final en-

LEILÃO DESTAQUE
Brahman Chaco e convidados foi um sucesso
Organizadores comemoram 
100% de liquidez no leilão 
que reuniu produtores e 
empresários

Com a honrosa participação de cria-
dores do núcleo paulista da raça Simental, 
além de antigos criadores de Cascavel, 
Lyro Koppenhagen (São Nicolau) e Jairo 
Frare (Simental Del Chaco), a raça abri-
lhantou a expovel deste ano, mostrando 
animais modernos e de eficiência invejável 
na produção de carne. Foi um julgamento 
bem concorrido, onde podemos apreciar 
o que a raça simental tem de melhor no 
momento. “É um gado moderno, carca-
çudo, precoce e com resultado invejável 
no cruzamento industrial fazendo exce-
lentes fêmeas sangue quando cruzamos 
o simental com o zebu brasileiro (nelore 
e brahman principalmente)” observa Jai-
ro Frare, que cria a raça há 23 anos sem 
nunca ter deixado de manter exemplares 
e valorizar o cruzamento zebu x simental. 
“Fizemos este ano de 2012, 180 prenheses 
de simental moderno para reativar nossa 
criação, conjuntamente com Lyro Koppe-

tre os presentes. “O que mais importa é a 
presença dos amigos criadores de todas as 
raças, pessoas que realmente fazem acon-
tecer a genética na nossa região” “Durante 

o ano trabalhamos duro para sempre estar 
ofertando o melhor no leilão seguinte” co-
mentou o médico veterinário Jairo Frare, do 
Brahman Chaco.

Simental volta com força para Cascavel

nhagen, Lorival T. dos Santos e Leoberto 
Dall’Pizzol”. Reitera o criador e incentiva-
dor da raça. No final do leilão do Brahman 
Chaco, foi rematado em deferência espe-
cial dos promotores deste leilão, uma no-
vilha simental doada por Luiz de Queiroz 
– Brahman Jaguaretê em benefício a casa 
do Brahman e Simental. O feliz novo pro-
prietário é Lyro K., que pagou 16 parcelas 
de R$ 1.000,00 pelo animal sendo este o 

lote mais valorizado nos leilões da expovel 
2012. “Isto mostra a força da raça e seu 
retorno triunfal” diz Lyro, que juntamente 
com Leoberto Dall’Pizzol sempre ficou na 
vanguarda da raça na região mesmo nos 
tempos difíceis. Esta vanguarda e a per-
severança de Jairo Frare em guardar 200 
embriões congelados para o futuro, garan-
tem o rápido retorno da raça continental às 
pistas e pastos de nossa região.

Evento foi prestigiado por pecuaristas da região e convidados do MS, SP e SC

Raça Simental mostrou animais modernos e de eficiência invejável na produção de carne

33ª EXPOVEL
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SAúDE

Depois do plantio vem o cuidado com 
a lavoura, com a aplicação de defensivos.
Nessa hora muitos agricultores não dão a 
importância adequada a um item fundamen-
tal:  o uso adequado de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs). Os efeitos que a 
manipulação indiscriminada de agrotóxicos 
pode causar no organismo vão desde uma 
queimadura ou alergia de pele, náusea, dor 
de cabeça, até uma intoxicação mais aguda 
ou crônica, podendo causar a morte. Por 
isso, no caso de suspeita de contaminação,  
deve-se imediatamente procurar ajuda mé-
dica

De acordo com o farmacêutico bioquí-
mico Marcos Valério Zschornack, do labo-
ratório de análises Biovel, de Cascavel, o 
exame laboratorial mais comumente utili-
zado é a colinesterase, o qual identifica a 
intoxicação, principalmente crônica, por or-
ganofosforados.  “Quando há manipulação 
periodicamente de agrotóxicos do grupo de 
organofosforados, principalmente na fase do 
plantio da lavoura, haverá uma necessidade 
de monitoramento de quanto este agrotóxi-
co foi absorvido pelo organismo”, explica o 
bioquímico

A aplicação de agrotóxicos é uma ativi-
dade de risco e estar atento aos principais 
sintomas como cansaço e dor muscular, é 
imprescindível. “O principal tipo de conta-
minação por organofosforados é a crônica, 
e por se tratar de uma doença silenciosa e 
com uma evolução lenta, muitas vezes as 
pessoas contaminadas não associam o seu 
quadro clínico com a intoxicação por este 
agrotóxico, deve-se realizar o exame”, acon-

AGROTóXICOS
Uso inadequado pode levar à morte
A contaminação por 
agrotóxicos gera uma 
doença silenciosa e com 
evolução lenta, se não 
diagnosticada no início 
torna-se crônica e muitas 
vezes irreversível

selha o farmacêutico.
O exame pode ser realizado por meio de 

um pedido médico, quanto por iniciativa do 
paciente ao procurar o laboratório. 

DIAGNóSTICO É FUNDAMENTAL
O bioquímico Marcos Valério, aponta 

os riscos de uma intoxicação. “Quando há 
intoxicação aguda o paciente deverá ser 
encaminhado o mais rápido possível para 
uma unidade médica para realizar a desin-
toxicação. No caso de intoxicação crônica, 
o tratamento será definido pelo médico que 
estiver acompanhando o caso, para definir o 
procedimento mais adequado a cada caso. O 
risco maior no caso da intoxicação aguda é 
a falta de uma assistência médica em tempo 
hábil que poderá levar o paciente a morte. 
No caso da crônica é que as sequelas podem 
ser permanentes, ou seja, a fraqueza e a dor 
muscular podem perdurar para o resto da 
vida do paciente”, alerta o bioquímico.

CAPACITAçÃO É OBRIGATóRIA
Segundo a Norma Regulamentadora NR 

31, do Ministério do Trabalho e Emprego, é 
obrigatório a capacitação para aplicação de 

agrotóxicos. O Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural (SENAR), oferece o curso para 
capacitar produtores e trabalhadores rurais.

De acordo com o engenheiro agrônomo 

A utilização de EPI’s é obrigatória durante o manuseio e aplicação de defensivos

Marcos Valério: “A contaminação por 
organofosforados é crônica”

e instrutor do Senar, Vanderley de Oliveira, 
tanto produtor quanto trabalhador rural são 
beneficiados com o curso. “Para o produ-
tor, cumprimento das legislações em vigor 
e resultados econômicos na aplicação dos 
defensivos agrícolas para as atividades. 
Para os funcionários, garantia de saúde e ao 

É de suma importância que o apli-
cador de agrotóxicos use equipamen-
tos adequados durante a aplicação do 
produto. “Os EPIs sempre protegem 
a saúde do aplicador. E a intoxicação 
desses produtos é muito lenta. Há ca-
sos relatados de pessoas que já tiveram 
tanto contato com esses inseticidas, 
que sofrem com hipersensibilidade da 
pele, não podendo mais sofrer qualquer 
tipo de exposição. Chega-se até o pon-
to de precisarem de internamento hos-
pitalar”, alerta o técnico em segurança 
do trabalho da Protevel, Alberi Folmer.

EPIs adequados trazem segurança 
Para o técnico em segurança do 

trabalho da empresa Dalberti, Rai-
mundo Langer, o aplicador deve estar 
atento as recomendações do fabri-
cante do produto. “É importante ter o 
devido cuidado com a preparação da 
calda, utilização de máscaras, luvas e 
roupas apropriadas contra qualquer 
respingo. Muitas pessoas se preo-
cupam em protegerem-se quando o 
produto já causou uma reação, sendo 
que esse cuidado deveria ser tomado 
antes do início da atividade”, aconse-
lha o técnico.

meio ambiente uma garantia de proteção”, 
observa o instrutor. Durante o curso são 
abordados temas importantes como a Legis-
lação dos agrotóxicos; Estudo da toxicologia; 
Conhecimento das formas de exposição dire-
ta e indireta aos agrotóxicos; Sintomas de 
intoxicação e Medidas de primeiros socorros. 
Os participantes também aprendem sobre o  
Uso Correto e seguro dos defensivos Agríco-
las; Uso de vestimentas e equipamentos de 
proteção pessoal; Tecnologia de Aplicação; 

Proteção ao Aplicador e ao Meio Ambiente.
“Adquirimos muito conhecimento, apren-

demos princípios de segurança que nem 
lembrávamos mais, trocamos experiências 
durante o curso e agora estamos dentro da 
lei”, destaca o produtor rural Eliseu Libera-
li, que realizou o curso juntamente com seu 
funcionário.  O curso contribuiu também para 
esclarecer dúvidas dos trabalhadores rurais. 
“Muitos desconheciam as leis e a importân-
cia do uso de EPI (equipamentos adequa-

O engenheiro agrônomo Vanderley de 
Oliveira ministra curso de capacitação 
para aplicação de agrotóxicos pelo SENAR
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Bota de PVC ou Borracha sem 
forro - Sem forro para que possa lavar 
em caso de contaminação

dos que protegem a saúde do trabalhador 
rural) para a aplicação dos agrotóxicos e 
suas classes toxicológicas. Importância das 
informações do rótulo e bula. Tinham dúvi-
das sobre os efeitos de cada produto e da 

regulagem e calibração dos equipamentos 
de aplicações”, aponta o instrutor Vanderley.

“É uma capacitação de extrema relevân-
cia, os trabalhadores rurais perceberam a 
importância da proteção ao manipular esses 

produtos, bem como a questão da seguran-
ça e estar dentro da lei”, ressalta o enge-
nheiro agrônomo João Daun, que acompa-
nhou um grupo de trabalhadores rurais no 
curso do Senar.

EPI’s para a Manipulação e Aplicação de Agrotóxicos

Respirador com manutenção - Dotado 
de cartuchos químicos – utilizado para 
VO (vapor Orgânico) e Filtro Mecânico 
P-2

 
Protetor auditivo 
- Terá dois 
modelos: Protetor 
Auditivo modelo: 
Plug ou Concha/
Fone ou Abafador

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

www.protevel.com.br

Av. Brasil, 1199 - S.01 - Jd. Gramado - Cascavel/PR | protevel@protevel.com.br

Fone/Fax: (45) 3227-5622 / 3225-6090

 
Luva Nitrílica 
sem forro - 
Sem forro para 
que possa lavar 
em caso de 
contaminação
 

Avental de PVC 
impermeável sem 
forro - Sem forro 
para que possa 
lavar em caso de 
contaminação
 

Conjunto: calça 
e camisa com 
boné - Com 
tratamento 
hidrorepelente ou 
macacão Tivek  
hidrorepelente

 
Viseira 

Transparente
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Conhecer minuciosamente cada parte 
da terra, suas imperfeições, analisar quais 
são as medidas ideais de insumos agrícolas 
a serem aplicados na lavoura e onde seria 
o local adequado para tal, não é mais pro-
blema para o produtor rural. Com o sistema 
da Agricultura de Precisão (AP), a alta pro-

dutividade é garantida. “O 
sistema de AP é uma 

ferramenta de 
gestão no agro-
negócio que 
se baseia em 
georreferenciar 
(coordenadas 
geográficas de 

latitude e lon-
gitude), através 

DIRETO
NO ALVO
Agricultura de Precisão aumenta eficiência
Aumento da produtividade e redução de custos 
são as principais vantagens da técnica, que corrige 
imperfeições do solo e mostra a quantidade exata de 
nutrientes para uma produção eficaz e de qualidade

TECNOLOGIA

do uso do GPS, as características que se 
deseja mensurar, sejam características de 
produtividade, fertilidade do solo e pragas, 
tratando essas informações de maneira iso-
lada”, explica o engenheiro agrônomo, dire-
tor e responsável técnico da Preciza, Claudio 
Heinzmann.

De acordo com o engenheiro, é realiza-
do um estudo detalhado da fertilidade do 
talhão a ser trabalhado fazendo com que o 
produtor mensure quais os fatores que es-
tão limitando a sua produtividade. “Assim é 
escolhida uma fórmula mais adequada para 
adubação da cultura a ser ali implantada, e 
na sequência, é planejada as correções ne-
cessárias para maximizar a produtividade. 
Esse planejamento da correção do solo é de 
fundamental importância, pois em cima dele 

que o produtor fará o crono-
grama de correções, como 
também o planejamento dos 
investimentos nos fatores 
limitantes a produtividade”, 
observa Heinzmann.

v

INVESTIMENTO
O investimento em agricultura de pre-

cisão é dividido entre mapeamento da fer-
tilidade do solo (para saber o que falta, 
quanto e aonde) e nas aplicações em taxa 
variável dos corretivos, como explica o en-
genheiro. “Na primeira etapa, o produtor 
investirá o equivalente a 2 sacos de soja a 
preços atuais. Esse investimento facilmente 
retornará no primeiro ano, na escolha da 
correta fórmula de adubação a ser usada na 
próxima cultura implantada. No que se refere 
a aplicações em taxa variável, implicará num 

investimento de 2 sacos de soja. Assim, com 
4 sacos de soja o produtor tem o serviço 
completo de levantamento da fertilidade de 
seu solo e o serviço da aplicação desse in-
sumo, conforme ocorreram as manchas de 
solo, deixando- o homogêneo”.

O investimento em maquinários ainda é 
alto, mas o engenheiro aconselha. “O pro-
dutor pode optar pela terceirização des-
ta tecnologia por prestadoras de serviço. 

Quem pretende se manter no meio agrícola 
terá que verticalizar as operações, reduzin-
do custos e maximizando a produtividade e a 
agricultura de precisão é a ferramenta ideal 
para estas finalidades”. 

BENEFíCIOS
De acordo com o professor e palestran-

te em seminários de Agricultura de Precisão, 
Telmo Amado, da Universidade de Santa 
Maria (UFSM), esse sistema contribui com o 

meio ambiente.
“Quando o uso de insumos é racionali-

zado, o impacto ambiental da agricultura é 
diminuído, com isso evita-se o desperdício. 
Ao evitar o desperdício, evita também os ris-
cos de contaminação ambiental. O produtor 
está enxergando a AP como um refinamento 
tecnológico que irá permitir novos patama-
res de produtividade”, destaca o professor.

Para o pesquisador e coordenador da 

O sistema de AP se baseia em 
georreferenciar através do 
uso do GPS as características 
que se deseja mensurar, 
sejam características de 
produtividade, fertilidade 
do solo e pragas, tratando 
essas informações de maneira 
isolada

Cláudio 
Heinzemann: 

“O sistema de 
AP garante alta 
produtividade”
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Rede de Agricultura de Precisão da Embrapa 
Instrumentação, Ricardo Inamassu, o inves-
timento tem retorno. “O retorno financeiro 
pode ser a curtíssimo prazo. Tendo em vista 
que se a variabilidade for causada por erro, 
é só corrigir. Após essa correção começa a 
surgir outras variabilidades, assim, ano a 
ano pode ir melhorando a propriedade. A 
principal vantagem é o retorno econômico, 
não se aplica mais do que o necessário”, 
explica o pesquisador. “Através do geren-
ciamento de dados o sistema oferece a se-
gurança de estar tomando a atitude correta 
no que diz respeito à correção e adubação 
de nutrientes, gerando economia na compra 
de insumos e como consequência aumento e 
homogeneização de produtividade”, conclui 
o engenheiro Heinzmann.

EXPERIêNCIAS APROVADAS
O produtor rural, Neudi Alceu Magrin, diz 

que está satisfeito com o sistema de agricul-
tura de precisão. “Já no primeiro ano pude 
perceber uma produtividade diferenciada, 
há uma redução significativa de custo na 
adubação, além da correção do solo que foi 

A partir de fevereiro de 2013 os pro-
dutores e trabalhadores rurais poderão 
contar com a capacitação do SENAR 
em Agricultura de Precisão. Conhecer o 
sistema é fundamental. “Deve-se treinar 
os operadores rurais e preparar o produ-
tor para essa nova agricultura que está 
batendo na porta. É uma agricultura que 
precisa ser competitiva, produtiva, respei-
tar o meio ambiente, e a única maneira de 
fazer isso é através da profissionalização e 
do uso intensivo de tecnologia”, ressalta 
o professor e palestrante Telmo Amado.

SENAR oferecerá capacitação na área a partir de 2013
O engenheiro agrônomo André Lo-

vera, participou do curso oferecido pelo 
Senar em agricultura de precisão para 
área técnica, no município de Toledo. 
“Conhecemos sobre as metodologias 
para aplicação na Agricultura de Precisão, 
bem como sua gestão. Percebemos que 
essa tecnologia é uma necessidade para 
todos os produtores, devido a propiciar 
um aumento de renda na atividade. Sen-
do que a mesma foca na aplicação da real 
quantidade de insumos necessários para 
atingir produtividades acima da média 

nacional e trata cada talhão por sua ca-
pacidade produtiva, e não a propriedade 
como um todo da mesma forma”, destaca 
o engenheiro .

De acordo com o superintendente do 
Senar-PR, Volnei Volpi, o produtor deve 
estar atento ao mercado e a capacitação é 
essencial. E ele decreta: “Não existe hoje 
no agronegócio espaço para amadorismo. 
Ou o produtor ganha em tecnologia, em 
produtividade e com isso redução de cus-
tos por um lado e aumenta a renda por 
outro lado, ou ele está fora do mercado.”

realizada. Nessa safra de inverno, obtive um 
acréscimo de 23% em produtividade. Para 
quem ainda não adotou essa técnica na pro-
priedade, está perdendo tempo, deve come-
çar imediatamente”, aconselha o produtor.

“Em nosso ramo devemos estar atentos 

às novas tecnologias disponibilizadas para 
o campo. Experimentei e aprovei o sistema 
de agricultura de precisão. Posso planejar a 
correção de áreas, essa ferramenta antecipa 
e programa a compra”, ressalta o produtor 
rural, Elci Dalgalo. 

A AP permite a correção de áreas específicas da lavoura

Magrin: “Resultados positivos já no primeiro ano” Elci Dagalo: temos que estar atentos às novas tecnologias

Rua Hortência, 112 | Sala 01 e 02 | Corbélia - PR | (45) 3242-2210

www.preciza.com.br

EMPRESA PIONEIRA COM
10 ANOS DE EXPERIENCIA EM TODO

CICLO DA AGRICULTURA DE PRECISÃO!
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   Sempre �z correções pela media da lavoura, mas resolvi 
experimentar em uma pequena área, percebendo um acréscimo de 
16% na produtividade, e parti para fazer em toda propriedade. O 
agricultor deve adotar essa tecnologia o quanto antes, buscando o 
aumento da produtividade, aproveitando o bom momento que esta 
a agricultura e aumentando sua lucratividade.

• Determinação dos pontos
de coleta de solo  por imagens

de satélite e fotogra�a aéreas
de alta resolução

• Recomendações
diferenciadas
com base no equilíbrio 
dos nutrientes no solo

Dispomos de caminhões para aplicação
 dos insumos em taxa �xa ou variável
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Com o objetivo de “desmitificar” o con-
ceito da Agricultura de Precisão e divulgar 
essa tecnologia, o Sistema Faep, Senar-PR 
e Sindicato Rural Patronal de Cascavel, 
promoveram o Seminário de Agricultura 
de Precisão em Cascavel. O evento ocor-
reu no dia 23 de outubro, no auditório da 
FAG e reuniu produtores rurais, engenhei-
ros agrônomos e técnicos agrícolas.

Na ocasião, o pesquisador e coorde-
nador da Rede de Agricultura de Preci-
são da Embrapa Instrumentação, Ricardo 
Inamassu, abordou o tema “Agricultura de 
Precisão – base conceitual”. “O agricultor 
precisa gostar e conhecer intensamente 
a terra, saber suas diferenças. A agricul-
tura de precisão deve ser vista como um 
investimento. Esse sistema respeita as ca-
racterísticas do campo, há uma postura ge-
rencial e aumento de retorno econômico”, 
enfatiza o palestrante.

O tema “Manejo de lavouras para alto 
rendimento: experiência de produtores” foi 
ministrado pelo professor Telmo Amado, 
da Universidade de Santa Maria. Para ele, 
a AP é uma oportunidade excelente para 
o jovem. “A agricultura de precisão é uma 
porta de entrada para o jovem, tendo em 
vista que há uma dificuldade em relação à 
manutenção do jovem no campo. Com a 
agricultura de precisão que envolve infor-
mática e outros conhecimentos o jovem 
pode desenvolver a atividade com compe-
tência profissional permanecendo no cam-
po. É interessante perceber o entusiasmo 
do jovem em trazer algo inovador para 
sua família e discutir com seu pai, ele (o 
jovem) com essa ferramenta tecnológica, 
consegue aportar algo na propriedade”, 
observa o professor.

De acordo com Telmo, o futuro da 
agricultura de precisão é promissor.“Re-
centemente fui convidado para participar 

de um congresso na Colômbia, e os colom-
bianos estavam interessados exatamente 
na experiência brasileira com a agricultura 
de precisão. Hoje o Brasil serve como re-
ferência para outros países da América do 
Sul em AP. Esperamos que ao longo dos 
anos isso se consolide ainda mais”, diz o 
palestrante.

O superintendente do Senar-PR, Vol-
nei Volpi, esteve presente no evento e fa-

Seminário na FAG discutiu a tecnologia

lou sobre a importância do mesmo. “Esse 
seminário veio para desmitificar o tema, 
pois há pessoas que pensam que o sistema 
é só para grandes propriedades ou mes-
mo que há necessidade de equipamentos 
de alto valor. É importante lembrar que a 
AP é gestão, é conhecer seu negócio, sua 
terra, seu sistema de produção, antes de 
qualquer investimento em equipamentos”, 
esclarece o superintendente.

Produtores rurais, engenheiros agrônomos e técnicos agrícolas prestigiaram o evento

Ricardo Inamassu abordou o tema 
“Agricultura de Precisão – base 
conceitual”

Telmo Amado falou sobre “Manejo 
de lavouras para alto rendimento: 
experiência de produtores” 

ArtemanAArtemanAArtemanA
Móveis Sob-medida

Móveis sob-medida
e reformas em Geral

Fone: (45) 3038-7488
(45) 9945-2493 / 9983-3837
artemanamoveis@hotmail.com

Av. Presidente Tancredo Neves, 1739 - CEP 85.805-000 | Cascavel

IMPLESUL
Concessionária Stara para Cascavel e região

ESTAREMOS PRESENTES NO
SHOW RURAL COOPAVEL 2013

Av. Brasil, 586 - Cascavel/PR - Fone (45) 3222-5672

Agricultura de Precisão - Carretas Agrícolas - Distribuidores de Sementes e Fertilizantes
Niveladores de solo - Plaina agrícola dianteira - Plataforma de Milho - Pulverizadores

Subsoladores - Plantadoras e Semeadoras - Escari�cadores

A Implesul oferece à sua lavoura os melhores maquinários para aumentar sua produtividade.
É a tecnologia da marca Stara, a melhor e maior linha de máquinas agrícolas do Brasil, fazendo a

diferença na sua lavoura. Venha nos visitar e conhecer as novidades da linha 2013.
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CORAçÃO

O final de ano está chegando e com ele 
muitos votos de Paz, Amor, Saúde. Votos que 
tocam o coração das pessoas. Com o final de 
ano, vêm também as resoluções para o Ano 
Novo: “vou parar de fumar, vou me exercitar 
mais, vou cuidar mais da minha saúde”.  O 
coração, de alguma forma, vira o centro das 
atenções. E será que estamos dando a devi-
da atenção a ele?

O stress do dia a dia, a má alimentação e 
a falta de atividade física favorecem o apare-
cimento das doenças cardiovasculares. Estar 
atento aos fatores de risco é fundamental, já 
que as estatísticas apontam que 40% das 
mortes no Brasil são provocadas por doen-
ças do coração.

Entrevistamos o medico cardiologis-
ta Claudio Gomes que, em recente visita à 
nossa cidade, nos falou um pouco dos prin-
cipais tipos de doenças cardíacas, formas 
de prevenção e seu tratamento. Segundo o 
médico, a doença mais comum é a cardiopa-
tia hipertensiva, provocada pela hipertensão 
arterial crônica, que acomete cerca de 30% 
da população brasileira. A “pressão alta”, 
que frequentemente é assintomática, quan-
do não tratada, provoca lesão progressiva 
do músculo cardíaco, e o seu controle é de 
fundamental importância. Outra forma de 
cardiopatia, a chamada “cardiopatia isquê-
mica”, é caracterizada pelo entupimento das 
artérias coronárias e pode manifestar-se 
agudamente sob a forma de infarto agudo 
do miocárdio.  Esta doença, provocada pela 

Hereditariedade, 
tabagismo, sedentarismo 
e excesso de peso são 
fatores que podem 
aumentar o risco 
cardiovascular

Como você cuida do seu?

GASTRONOMIASAúDE

aterosclerose, também pode ser detectada 
precocemente e tratada antes da manifes-
tação do infarto. Especial atenção deve 
ser dada ao paciente portador de Diabetes 
Mellitus, que é particularmente mais suscetí-
vel  ao entupimento das artérias coronárias, 
sobretudo quando o diabetes não é contro-
lado. 

Outra forma de cardiopatia manifesta-
se pelo comprometimento das válvulas do 
coração, frequentemente provocado pela 

O médico cardiologista Claudio Gomes

O fumo é um dos fatores de risco para doenças cardíacas

Doença Reumática, que é uma inflamação 
das estruturas cardíacas provocadas 

pela reação imunológica consequente 
a amigdalites causadas pelo estrep-

tococo beta hemolítico. Embora as 
manifestações da Doença Reumáti-
ca ocorram na juventude, as suas 
consequências no coração podem 
ser tardias, com o estreitamento 

e deformação das válvulas. 
Esta situação pode levar à 
insuficiência cardíaca, muitas 
vezes exigindo cirurgia para 
troca da válvula doente por 

uma prótese. 
Doenças originalmente não car-

díacas podem também acometer 
o coração, como é o caso de 

algumas doenças endócrinas, 
como o hiper ou hipotireoi-

dismo. 
Como a cardiopatia 

isquêmica é particu-
larmente mais grave, 
podendo provocar 
situações de risco 
de morte, é muito 
importante vigiar o 
que chamamos de 
“Fatores de Risco”, 
salienta o Dr. Clau-
dio. A história fami-
liar de doença co-
ronariana na famí-
lia infelizmente não 

é um fator passível 
de correção, mas tem 

um peso relativamente 
elevado na incidência 

da doença ateroscleróti-
ca. Infelizmente este é um 

fator que não podemos mudar.  
Assim, é preciso focar naqueles 

fatores “passíveis de correção”, como o 

A avaliação médica é imprescindí-
vel para que o diagnóstico seja preciso 
e correto. Cascavel como centro mé-
dico referência, oferece diagnósticos e 
tratamentos de última geração na área 
cardiovascular. “Realizamos procedi-
mentos de vanguarda no tratamento 
de doenças do coração e grande va-
sos”, aponta o médico hemodinamicis-
ta Evandro Flores, da clínica Digicor, 
que oferece diagnóstico e tratamento 
de doenças cardíacas em Cascavel. 
“Exemplos disso são o implante de 
endopróteses para tratamento de do-
enças da aorta e implante de endopró-
teses para tratamento de cardiopatias 
congênitas, como Persistência de Fo-
râmen Oval e Defeitos Septai. Além 

Cascavel: referência em tratamento
do suporte a todas as intervenções re-
alizadas tanto por cardiologistas inter-
vencionistas, como por angiologistas e 
cirurgiões vasculares”, explica.

A clínica é especializada em 
diagnósticos cardiovasculares, dis-
põe de médicos cardiologistas al-
tamente qualificados e de equipa-
mentos de ponta para garantir ainda 
mais a qualidade no atendimento. 
“Oferecemos saúde em todos os as-
pectos, desde exames, tratamentos 
e implantes. Contamos com suporte 
durante as 24 horas do dia das equi-
pes de cirurgia cardíaca, vascular, 
neurologia, nefrologia, terapia in-
tensiva, enfermagem e anestesia”, 
destaca Evandro. 

sedentarismo, a obesidade, a hipertensão 
arterial, o controle do diabetes mellitus, 
dos níveis de colesterol, o tabagismo, o uso 
de drogas. 

A avaliação pode ser feita através de 
um “check-up” que, dependendo da idade 
do paciente, pode ser feito anualmente. O 
cardiologista vai verificar a pressão arterial 
à procura de sinais de hipertensão arterial 
crônica. Alguns exames de sangue mostra-
rão os níveis de colesterol e triglicerídeos, 
assim como níveis elevados de glicose no 
sangue (presença de diabetes). O eletrocar-
diograma, assim como o teste ergométrico 
podem sinalizar a presença de “isquemia”, 
que traduz a possivel obstrução de uma ar-
téria coronária. A partir daí, pode-se fazer a 
prevenção da doença combatendo os fato-
res de risco. 

Em relação ao tratamento da doença 
já diagnosticada, os avanços tecnológicos 

em cardiologia hoje permitem o tratamen-
to das obstruções coronarianas através de 
cateterismo, com a colocação de pequenas 
malhas de metal chamadas “stents”. Em 
casos selecionados, há ainda a opção de 
cirurgia de revascularização do miocárdio, 
que consiste na colocação de pontes de sa-
fena e/ou de artéria mamária. Hoje em dia, 
com o emprego dos stents embebidos com 
medicação imunossupressora (os chamados 
“stents farmacológicos”), a incidência de 
entupimento dos stents reduziu-se a menos 
de 10%. Apos o tratamento, se o paciente 
seguir todas as orientações medicas a evo-
lução da doença tende a ser mais positiva, 
com mínima necessidade de reintervençao. 

Assim, tomando-se as devidas medidas 
preventivas e / ou curativas, é possível viver 
mais, com melhor qualidade de vida. Vamos 
começar o Ano Novo no ritmo certo, com me-
tas e atitudes positivas!
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A característica que mais agrada aos 
criadores das raças zebuínas (Nelore, 
Brahman, Guzerá e Tabapuã) sempre foi a 
rusticidade e a resistência dos animais. Mas 
em comparação com as raças europeias, a 
carne do zebu não atinge os mesmos ní-
veis de maciez, devido à característica do 
marmoreio (gordura entre os músculos) de 
raças como a do Angus, por exemplo. Os 
pastos da região Oeste do Paraná, devido à 
topografia que geralmente é composta por 
regiões com morros e encostas não apre-
sentam cenário ideal para os europeus, 
mais acostumados com terrenos planos e 

BRANGUS
Criadores comemoram resultados
Recentemente introduzida 
na região Oeste, a 
raça Brangus reúne a 
rusticidade do Brahman 
com a nobreza do Angus

mais sensíveis ao calor. Mas um grupo de 
criadores está conseguindo inserir na re-
gião uma raça que reúne a rusticidade do 

zebu e a qualidade da carne do Angus. “O 
Brangus reúne o melhor das duas raças. 
Inserida no Brasil em 1912, a partir de 

O Brangus se adapta perfeitamente à topografia acidentada dos pastos da região

Resultado do cruzamento entre Brahman e Angus, o Brangus é um animal adaptado à topografia dos pastos da nossa região

PECUÁRIA

O agropecuarista Antônio Figueiredo, pioneiro da raça no Oeste, faz seleção genética Brangus em sua propriedade em Realeza

O bezerro Boitatá 1021 ficou em segundo lugar na Prova de Ganho de Peso do Centro 
de Perfomance Lagoa da Serra

Bagé, no Rio Grande do Sul, a raça está 
se adaptando muito bem aqui no Paraná”, 
afirma Antonio Figueiredo, um dos grandes 
responsáveis pela inserção do Brangus na 
região Oeste.

O criador teve três animais premiados 
entre os 10 melhores da raça, na Prova de 
Ganho de Peso do Centro de Performance 
Lagoa da Serra, localizado em Sertãozinho, 
interior de SP. A competição é realizada anu-
almente e avalia 12 características indivi-
duais por indivíduos de várias raças a nível 

nacional. “Não ganhamos o primeiro lugar 
por apenas alguns décimos na pontuação”, 
lamenta o criador. “Mas acabamos ficando 
em 2º, 6º e 8º lugares, mantendo os ani-
mais nos níveis de Deca 1 e Deca 3, ou seja, 
mantendo-os como top da raça”, comemora 
Figueiredo.

Na Cabanha Boitatá, em Realeza, o 
agropecuarista trabalha com seleção da 
raça. “A nossa meta é investir em genética 
para podermos disponibilizar aos criadores 
da região. Para tanto, mantemos um projeto 

de transferência de 300 embriões por ano”, 
afirma. “No nosso trabalho de seleção gené-
tica, utilizamos sêmem de touros top ameri-
canos e argentinos em doadoras de 4ª e 5ª 
geração Brangus”, complementa.

 No Rio Grande do Sul, o Brangus é uma 
raça presente em grande volume, que agora 
começa a se espalhar pelo centro Oeste e no 
Paraná. A Associacão Brasileira de Brangus 
tem planos ambiciosos para a raça no Brasil. 
“Trabalhamos para colocar a raça como uma 
das mais importantes do país”, afirma o pre-
sidente da entidade, Raul Victor Torrent. “O 
mundo está olhando para o Brangus. Como 
exemplo temos a exposição dos Estados Uni-
dos, com um crescimento de 18% em quan-
tidade de animais, e a do Paraguai, com mais 
de 400 animais, onde o grande campeão foi 
vendido por mais de US$ 80 mil. Em Londri-
na foram mais de 75 animais na pista, depois 
veio Dourados, com 69 animais e, por fim, a 
Feicorte, com 80 animais”, comemora. 

A Associação Brasileira de Brangus já 
começa a se organizar também na região 
Oeste. “Já realizamos algumas reuniões 
com criadores da região e estamos nos 
programando para formarmos um núcleo 
de criadores ligados à entidade”, afirma 
Antônio Figueiredo.  “A adaptação à nossa 
região é o grande trunfo do Brangus. Além 
disso, apresenta uma carne mais saborosa 
e macia, melhor que o cruzamento”, afirma 
o agropecuarista. “A grande aceitação por 
parte do consumidor e a qualidade da carne, 
estão trazendo um ótimo resultado para os 
criadores”, finaliza.
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A origem do cavalo crioulo se deu pelo 
cruzamento de cavalos selvagens que ha-
bitavam o continente Americano, com os 
cavalos trazidos da Península Ibérica pelos 
conquistadores Espanhóis. A raça se espa-
lhou principalmente pelos pampas sul-ame-
ricanos, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai 
e Chile.

“Caracteriza-se por ser um animal de 
médio porte, biotipo retangular, com boa 
musculosidade. Possui linhas harmônicas, 
o que o torna morfologicamente atraente. 
Tem grande aptidão vaqueira e rusticidade 
na sua criação”, explica o criador Antônio 
Figueiredo, da Cabanha Boitatá. “Os atribu-
tos da raça são a rusticidade, longevidade 
e funcionalidade. É um cavalo de forte per-
sonalidade e concentrado na atividade a ser 
desenvolvida, dócil e de rápida aprendiza-
gem”, ressalta outro criador da raça crioula, 
o agropecuarista Junior Klusca.

Um estudo realizado pela Escola Supe-
rior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/

CAVALO CRIOULO
Ideal para manejo com o gado 
A raça se destaca pela 
inteligência, docilidade, 
habilidade e alta 
resistência no trabalho

USP), revelou que a raça crioula movimenta 
1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, ge-
rando cerca de 250.000 empregos. “Essa 
raça conta com um plantel de aproximada-
mente 330.000 animais registrados, sendo 
que 85% encontram-se no estado do Rio 
Grande do Sul; 5% em Santa Catarina e no 
Paraná e 5% nos demais estados”, observa 

Figueiredo.
Na região Oeste do Paraná há vários 

criadores com plantéis que variam de 01 a 
100 animais. Um dos destaques é o gara-
nhão Campana Farrapo, da Cabanha Boitatá, 
que reúne em seu histórico de conquistas, 
o Reservado Grande Campeão da Expointer 
(1996); freio de ouro (1998); freio de pra-

O premiado garanhão Campana Farrapo é destaque da raça pela sua funcionalidade

EQUINOS

INFORMAÇÕES: (45) 9922-5987 

• Reservado Grande Campeão na
  Expointer 1996, aos 3 anos de idade;
• Freio de Ouro 1998, com 06 anos de idade
• Freio de Bronze - 2004
• Freio de Prata - 2005
• Freio de Bronze - 2007, aos 14 anos,
  mostrando incrível longevidade funcional.

CAMPANA FARRAPO

Venda de
coberturas, potros

e éguas de cria

CAVALOS CRIOULOS

Linha Damaceno
LINDOESTE/PR

Linha Boa Esperança
REALEZA / PR

BEZERRO BOITATÁ 1021

GADO BRANGUS

Venda de
touros

• 2º lugar na prova CP - Lagoa
da Serra, com 534 Kg aos
14 meses de idade.
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ta (2005) e dois freios de bronze (2004 e 
2007), o que lhe torna reconhecido como o 
animal mais funcional da raça, até hoje.

VANTAGENS AO ADQUIRIR A RAçA
“Reúne tudo o que se busca num animal 

para o trabalho com o gado: rústico, habili-
doso, dócil e resistente”, destaca o criador 
Figueiredo. Para Jr. Klusca, o cavalo crioulo 
suporta tranquilamente os serviços de fa-
zenda, participa de provas funcionais, caval-
gadas e exposições morfológicas. “Devido 
ao fato de ser uma raça muito resistente, 
de cascos fortes e muita aptidão vaqueira, 
características estas que os criadores vêm 
buscando desde o início da criação, ele pode 
ser utilizado para todos os trabalhos de fa-
zenda, que vai de lidar com o gado a tra-
ção”, observa.

De acordo com Antônio Figueiredo, o 
cavalo crioulo é um animal completo, que 
pode ser utilizado para o trabalho, lazer e 
as mais diversas competições equinas. “É 
um animal polivalente, além da aptidão para 
o trabalho com o gado, destaca-se em todo 
País em competições como laço, rédeas, en-
duro, marchas, campereadas, paleteadas, 
cavalgadas e, atualmente, entrando com for-
ça nas vaquejadas no Nordeste brasileiro”, 
orgulha-se. 

A alta resistência física do cavalo 
crioulo é uma de suas mais importantes 
marcas. “Esse é o único cavalo a cruzar 
as Américas, partindo da sociedade 
rural de Buenos Aires - Argentina em 
24/04/1925 chegando a Nova York - 
EUA em 22/09/1928”, diz Klusca. “Por 
ser um animal de médio porte, leva 
vantagem sobre as demais raças neste 
quesito. Isso fica patente nas competi-
ções de marcha de resistência”, analisa 
Antônio Figueiredo.

A marcha de resistência é organiza-
da pela Associação Brasileira de Cria-
dores de Cavalos Crioulos (ABCC). 
“Para realizar essa prova, os cavalos 
são concentrados 30 dias antes, em 
um mesmo lugar, recebendo o mesmo 
tratamento e alimentação, a fim de pa-
dronizar as condições alimentares dos 
animais. Eles percorrem um trajeto de 
750 km, enfrentando as adversidades 
climáticas e diferentes terrenos, com 
duração de 15 dias, com pontos de 

Prova de resistência testa 
animais em trecho de 750km

descanso e assistência veterinária. Esta 
é a maior prova de resistência equídea 
do mundo”, diz o criador.

“A raça está voltada a novos desa-
fios inserindo-se com grande sucesso 
em provas como as famosas vaqueja-
das do Nordeste e competição de ré-
deas. Atualmente com animais compe-
tindo em alto nível nos Estados Unidos 
e Europa, nesta modalidade”, conclui 
Figueiredo.

ABCCC realiza anualmente a prova

O Novo Código Florestal foi aprovado 
pela presidente Dilma Rousseff, com nove 
vetos na lei original. O assunto ainda gera 
polêmica e discussão. Para o presidente do 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel, Paulo 

ENFIM, O CóDIGO
Dilma aprova novo Código Florestal com 9 vetos
O principal veto foi para 
assegurar a recuperação 
da vegetação nas margens 
dos rios em médias e 
grandes propriedades 
rurais

Orso, o Novo Código traz avanços em rela-
ção à legislação anterior, porém, ele lamenta. 
“Ao mesmo tempo, vemos que, nesse pro-
cesso todo envolvendo o novo texto, o maior 
erro foi a presidente Dilma Rousseff  ter usa-
do o instrumento do decreto para alterar o 
texto da medida provisória que havia sido 
discutido e aprovado pelo Congresso Nacio-
nal, num sinal de total desrespeito e falta de 
consideração com o Senado e as Câmaras 
federais.” 

Dentre os vetos da presidente, o prin-
cipal foi para assegurar a recuperação da 
vegetação nas margens dos rios em médias 
e grandes propriedades rurais. Outros vetos 
como o que previa uma recuperação de pelo 
menos 15 metros das matas de beira de rios 

em propriedades médias, e o que permitia 
que a recuperação de áreas de preservação 
permanente fosse feita apenas com árvores 
frutíferas.

De acordo com o presidente do Sindi-
cato, a Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná (Faep) e sindicatos filiados, entre 
eles o Rural Patronal de Cascavel, se mobi-
lizaram na defesa dos produtores em bus-
ca de um Código Florestal justo e racional. 
“O texto aprovado não atende totalmente 
os interesses da produção, mas no caso 
específico do Paraná, onde 92% das pro-
priedades rurais têm até 4 módulos fiscais 
(72 hectares), os nove vetos da presidente 
Dilma praticamente não as atingem, avalia 
Paulo Orso”. 

LEGISLAçÃO
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Na iminência do Natal, as famílias já co-
meçam a imaginar as mais variadas receitas 
para as festas. Nesta época do ano, a carne 
suína é indispensável na mesa da maioria 

Desvendando o mito
CARNE SUíNA
Estudos revelam que a 
carne suína tem menos 
colesterol do que a carne 
de boi e de frango. Os 
testes mostraram que o 
teor é de 49 mg em cada 
100 g, enquanto que na 
carne bovina o índice é de 
51 mg e no frango é de 58 
mg.

dos lares. Mas engana-se quem pensa que a 
carne suína é somente para essas ocasiões. 
Essa carne tem alto valor nutricional, fonte 
de vitaminas e minerais e possui uma quan-
tidade bem menor de calorias comparada a 
outras carnes. 

A carne suína é a mais consumida no 
mundo, de acordo com a 
Associação Brasileira da 
Indústria Produtora e Ex-
portadora de Carne Suína 
(Abipecs). De cada 100 kg de 
carne consumida no mundo, 
38 kg são de suínos. Os maio-
res consumidores mundiais são 
Hong Kong com 60 kg, países 
da União Europeia com 40 kg, 
China com 37 kg e Estados Uni-
dos com 33 kg de carne suína 
por habitante ao ano. 

Apesar desses números ele-
vados, no Brasil, esse merca-

do cresce, ainda que lentamente. Segundo a 
Abipecs, no Brasil são consumidos cerca de 
15 kg por pessoa ao ano, sendo que grande 
parte deste consumo são de produtos fres-
cais, salsichas e embutidos.

O assunto ainda gera preconcei-
to entre as pessoas, uma das restri-
ções para o consumo dessa carne é 
a questão religiosa, que ainda exis-
te na lei de muçulmanos e judeus. 

GASTRONOMIA

Os árabes, influenciados 
pelos hebreus, não 
comiam carne de suíno 

antes de Maomé. O 
Alcorão proibiu 

rigorosamente o 
seu consumo

CONSUMO

Costelinha ao molho barbecue: uma das muitas deliciosas receitas que a carne suína oferece a seus apreciadores

Há também a falta 
de informação em 
relação à criação 
dos suínos, que 
muitos ainda des-
conhecem.

“Há muitos 
anos o suíno era 
criado de uma 
forma menos téc-
nica, mais exten-
siva, em “fundo 
de quintal”. Hoje 
os frigoríficos e in-
dústrias possuem 
um controle de 
qualidade e uma 
fiscalização veteri-

 “Cerca de 80% da produção no Brasil 
de carne suína segue a tendência de alta 
tecnologia, ou seja, o suíno deixou de ser 
“porco tipo banha”, criado de forma rústica, 
para virar o “suíno light” criado nos melho-
res padrões ambientais e sanitários”, obser-
va o médico veterinário Wulff.

TESTES COMPROVAM QUALIDADE
Há uma fiscalização muito rígida nos ali-

mentos e para evitar perdas os frigoríficos 
dispõe de um alto controle de qualidade, 
como explica a bióloga e responsável técni-
ca do laboratório de microbiologia da A3Q, 
Gabriele Cirico. “O mercado externo é muito 
exigente, há dez anos a fiscalização aumen-
tou e os frigoríficos tem que comprovar a 

Carne suína engorda
“Comparando-se com outros alimentos, 
a carne suína é um alimento rico em 
proteína, e pobre em carboidratos e ní-
vel relativamente baixo em calorias, ela 
tem 7% de gordura”, diz a nutricionista 
Eroni Lupatini. Na verdade, há 7 cortes 
de carne suína que têm menos gordura 
que o peito de frango sem pele. São eles: 
lombo, filé mignon, pernil e os cortes 
de desossa do pernil, como coxão duro, 
coxão mole, patinho e lagarto.. (fonte: 
www.carnesuinabrasileira.org.br)

MITOS DA CARNE SUÍNA
O suíno tem uma 
criação duvidosa
Os suínos atualmente são criados confina-
dos, com excelentes cuidados sanitários e 
tratados a base de ração e água potável. 
Todo cuidado é indispensável para evitar a 
entrada de doenças. Qualquer pessoa que 
visite uma granja deverá tomar banho e 
trocar de roupas antes de ter qualquer con-
tato com os animais. As visitas são contro-
ladas e realizadas apenas por aqueles que 
necessitam ter contato com os animais.

A carne suína 
transmite doença
Uma das preocupações do consumidor 
é a associação do produto à cisticercose. 
Porém, a suinocultura praticada no Brasil 
modernizou-se e os animais destinados ao 
abate, recebem água tratada, alimentação 
adequada e balanceada e são criados em 
instalações constantemente higienizadas, 
não tendo contato com fontes de infecção; 
tendo como resultado, baixíssima incidên-
cia dessa doença.

“A carne suína é a 
principal fonte animal 
da tiamina (vitamina 
B1). Quando comparada 
à carne de aves e à 
carne bovina, pode 
conter até 10 vezes 
a quantidade desse 
micronutriente.”ERONI LUPATINI - NUTRICIONISTA Antes criado de forma rústica, o “porco 

tipo banha” brasileiro se transformou 
em “suíno light” criado nos melhores 
padrões ambientais e sanitários mundiaisnária em todos os níveis (municipal, estadual 

ou federal) muito rígida e eficiente. Dificil-
mente um produto chega à mesa do con-
sumidor sem ter sido fiscalizado por órgãos 
competentes. Com toda essa tecnologia e 
ciência aliadas, houve um salto considerável 
na produção industrial de suínos, na qualida-
de da sua carne e de seus derivados”, expli-
ca o médico veterinário, Alan Wulff.

Para o suinocultor Al-
cides Miotto, a carne suína 
não deve ser vista como 
antigamente. “Há 30 anos 
os suínos eram criados 
em grande parte para a 
produção de banha, e foi 
justamente a necessidade 
de mudar a aptidão deste 
animal para produzir car-
ne, que fez uma revolução 
na suinocultura brasileira. 
Os suínos criados atual-
mente são especializados 
em produzir carne com 
qualidade e a níveis nutri-
cionais adequados”, enfa-
tiza o suinocultor.
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De acordo com a nutricionista Eroni Lu-
patini, a riqueza nutritiva da carne suína são 
as proteínas de alto valor biológico, ácidos 
graxos monoinsaturados, vitaminas do com-
plexo B, ferro, selênio e potássio. “Em relação 
à carne bovina, a carne suína apresenta maior 
conteúdo dos aminoácidos essenciais, como 
por exemplo, leucina, lisina e valina. Essa ca-
racterística pode ser mais acentuada em fun-
ção da idade do animal. Foi demonstrado que 
suínos mais velhos possuem proteínas com 
maior valor biológico por força do aumento 
percentual dos aminoácidos essenciais em 
relação aos mais novos. A carne suína é a 
principal fonte animal da tiamina (vitamina 
B1). Quando comparada à carne de aves e 
à carne bovina, pode conter até 10 vezes a 
quantidade desse micronutriente. Além do 
seu próprio conteúdo de ferro heme, os ami-
noácidos presentes na carne suína facilitam 
a absorção do ferro não heme (dos vegetais 
verde escuro).

A composição da carne suína consiste 
em 72% de água, 20% de proteínas, 7% de 
gordura, 1% de minerais e menos de 1% de 
carboidratos, como explica o engenheiro 
agrônomo e responsável técnico do laborató-
rio fisicoquímico do laboratório A3Q, Carlos 
Fornasari. “Quando comparamos com outros 
alimentos confirma-se que a carne suína é 
um alimento rico em proteínas e pobre em 
carboidratos, fato que auxilia na redução ca-
lórica do produto, 100 gramas de carne pos-
sui cerca de 147 kcal”.

A nutricionista lembra o benefício da 
carne para hipertensos. “O lombo suíno é a 

tre o vermelho escuro e o rosado (cor rosa 
pálida), mais clara do que a carne bovina. Ela 
deve estar compacta, firme e lisa ao toque 
(sem nódulos ou bolinhas), a gordura deve 
ser bem branca e fina”. 

Eroni aconselha também o consumidor a 
certificar-se da procedência da carne. “Exija 
o carimbo do Serviço de Inspeção Sanitária 
(SIF) e o certificado de compra que ateste 
que o produto foi adquirido em estabeleci-
mento inspecionado e de sanidade garantida. 
O filé, parte central da coxa e o lombo, é o 
corte com menor teor de gordura”, avalia.

IMPRóPRIA
“Se apresentar suor ou líquido escorren-

do é sinal de deficiência na refrigeração; se 
estiver com cor acinzentada, mole e com 
muita gordura está imprópria para consumo. 
Caso compre carne suína embalada, prefira 
um produto de marca conhecida, verifique a 
data de fabricação, a validade e as condições 
de embalagem”, aconselha a nutricionista.

MANIPULAçÃO E CONSERVAçÃO
É importante que a carne suína seja 

comprada por último, para evitar exposição 
da carne em temperatura não segura. A nu-
tricionista Eroni explica a maneira correta de 
manipular essa carne. “Acondicione em saco 
plástico para evitar respingos e contaminação 
de outros alimentos. Após a compra, deve 
ser levada à refrigeração o mais rápido possí-
vel. A carne deve ser mantida no refrigerador 
e não à temperatura ambiente. Mesmo sob 
refrigeração, coloque a carne num recipiente 
e tampe ou cubra com filme plástico. Lave as 
mãos antes de manipular a carne. 

melhor carne a ser consumida por hiperten-
sos, pois além do baixo teor de gorduras sa-
turadas e colesterol, contém menor teor de 
sódio que as demais carnes e maior teor de 
potássio. Outra particularidade dessa carne é 
o conteúdo expressivo de selênio, em relação 
às demais carnes”, aponta Eroni.

DICAS DE CONSUMO 
A nutricionista lembra que o consumo da 

carne suína deve ser como de outras carnes, 
sempre estar acompanhada de uma dieta va-
riada e colorida, rica em vegetais de folhas, 
legumes e grãos integrais. “A recomendação 
é de 80 a 100 gramas diárias da carne. Pelo 
fato de a carne suína ser considerada verme-
lha, a preferência de seu consumo deve ser 
no horário do almoço”, lembra Eroni. 

Para ela, é muito importante estar atento 
aos tons da carne no momento da compra. 
“Os tons ideais são aqueles que variam en-

qualidade. Temos um nível de reprovação 
muito baixo da carne suína. Não há diferença 
de outras carnes, é um resultado positivo de 
qualificação”, aprova a bióloga.

O médico veterinário Alan, diz sobre a 
fiscalização que é realizada nos suínos. “Os 
plantéis são monitorados por programas 
realizados periodicamente ou sempre que 

necessário. Esses exames são feitos para 
verificar a sanidade dos animais de produ-
ção, são pesquisas realizadas para detec-
tar doenças infecciosas entre os animais e 
zoonoses. Essas monitorias são realizadas 
em laboratórios oficiais, credenciados pelo 
Ministério da Agricultura que os audita 
periodicamente para autenticar seus pro-

cessos e a confiabilidade dos resultados”, 
observa. Ele acrescenta. “Nessa evolução 
produtiva, e após anos de estudo em me-
lhoramento genético e na nutrição animal, a 
carne suína teve uma redução em mais de 
60% de gordura, ficou mais branca, saudá-
vel, nutritiva e acima de tudo mais acessível 
ao consumidor”.

Seu coração em
boas mãos
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Eroni: “Carne suína é rica em proteínas e 
pobre em carboidratos”
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“Jesus cuida de mim”. Esse foi o pedido 
que o diretor do Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, Nelson Emílio Menegatti, escreveu 
dias antes de sua morte. “A humildade, sin-
ceridade e o ajudar ao próximo sem esperar 
nada em troca, eram prioridades para meu 
pai”, relata o filho, Luis Menegatti (Mano). 
“Saber honrar a Deus em primeiro lugar, a 
família e a vida, agindo sempre com simpli-
cidade é um exemplo que ele nos deixou”, 
observa o filho, João Menegatti.

Nelson Emílio Menegatti, 76, nasceu em 
20 de abril na cidade de Erechim/RS, no ano 
de 1936 e faleceu no dia 16 de novembro. 
Ele deixou a esposa Idalina, três filhos (Luiz, 
João e Simone) e cinco netos.

Fã de chimarrão, torcedor do Internacio-

1936-2012
Um legado admirável
Agricultura perde um líder. 
Nelson Emílio Menegatti 
deixa saudades e exemplos 
de sabedoria e amor 
inigualável pelo Sindicato 
Rural de Cascavel

NELSON MENEGATTI

nal e adepto a filmes de bangue-bangue, o 
diretor do Sindicato, deixava lições de vida 
por onde passava. Seu bom humor e a ma-
neira dócil que enxergava a vida e as pesso-
as, realmente serão inesquecíveis.

“Nunca perca a credibilidade”. Esse era 

o lema do senhor Nelson. “Um homem que 
valorizava a família, um conciliador. Nossa 
admiração por ele será eterna e sua simpli-
cidade o tornava ainda mais especial”, diz a 
advogada do departamento jurídico do Sin-
dicato Rural, Doralice Marchioro.

O líder agropecuarista Nelson Menegatti esteve por sete vezes frente à presidência do 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel

P i o -
neiro, che-
gou a Cas-
cavel no ano 
de 1961. Iniciou 
suas atividades 
como madei-

reiro.  Em 1977 
começou a trabalhar 

com o setor rural. Sempre 
participando ativamente no 

desenvolvimento de Cascavel, esse 
precursor marcou a história do municí-

pio e do Sindicato Rural. Sob sua influência, 
nasceram as mais importantes entidades 
representativas de Cascavel. 

Foi fundador e presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Cascavel (Acic), 
esteve à frente da Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná e por três vezes foi 
eleito presidente de um dos mais tra-

De 1988 a 2010, Nelson Menegatti esteve 
por sete vezes na presidência do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel. Muitas ações em prol 
dos produtores rurais foram organizadas por 
ele. Participou ativamente junto a deputados 
e senadores para a aprovação da prescrição 
trabalhista no meio rural. Esteve presente em 
Brasília junto a agricultores em movimento 
pela garantia de preços mínimos, crédito a ju-
ros menores e alongamento de dívidas.

Menegatti organizou o 1º Encontro Para-
naense para a construção de um novo Códi-
go Florestal, onde reuniu cerca de dez mil 
pessoas de todo Estado do Paraná. 

Sempre valorizando o trabalho da 
mulher, Nelson Menegatti, organizava 
encontros das Produtoras Rurais. “Ele 
sempre incentivou a participação da 
mulher, valorizava muito o trabalho 
feminino. Num evento ele reuniu 
3.000 produtoras 
rurais. Elas gos-
tavam muito 
desses encon-
tros”, 

lembra Doralice.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-

ral (Senar) em Cascavel foi trazido por ele. 
Manifestações pela “Paz no Campo” foram 
promovidas por ele, juntamente com outras 
entidades. A ampliação da estrutura física do 
Sindicato Rural foi também uma realização 
dele. Constantemente em defesa das ativida-
des agropecuárias.

“Meu pai tinha o Sindicato Rural como filho 
dele, aliás, todos os funcionários ele conside-
rava dessa maneira. Até mesmo no hospital 
debilitado, ele pedia: Leve-me para o Sindicato 
que eu preciso trabalhar”, emociona-se Luis.

HISTóRIAS
“Uma vez o pai comprou uma rifa de uma 

entidade. Ele escreveu atrás do número: se 
esse número for sorteado o prêmio ficará para 
vocês. E não é que aquele número foi o pre-
miado e era um carro zero e realmente ficou 
para a entidade”, conta Luis.

“Quando estávamos na presidência do 
Tuiuti Esporte Clube, havia um jogo que era 

o último clássico do Tuicial (Tuiuti e Comer-
cial). O juiz era sempre acertado antes 

do jogo. Naquele dia caía uma chuva 
muito forte. O juiz entrou no campo (a 

água estava pela canela dele), analisou 
e disse: Vai dar jogo sim. O time do Comercial 
ficou irritado. Mas o jogo aconteceu e ganha-
mos de 2 a 0, claro, o juiz estava acertado. 

Então eu e Nelson tomamos um conha-
que para comemorar”, conta o amigo 

Dércio.

Fundamental para o crescimento e
desenvolvimento do Sindicato Rural

Sr. Nelson 
Menegatti no 

lugar que mais se 
sentia melhor: 
defendendo as 

reivindicações do 
Sindicato Rural

dicionais clubes de Cascavel, 
O Tuiuti Esporte Clube. Atuou 

por 12 anos 
como delega-
do da Federa-

ção das Indús-
trias do Estado 

do Paraná (Fiep) 
e também foi vi-
ce-presidente 
da Federação 
da Agricultura 
do Estado 
do Paraná 
(Faep) e 
presidente 
do Sesi/Se-

nai/PR. Me-
negatti foi juiz 
classista patro-

nal da Junta 
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de Conciliação e Julgamento de Cascavel e 
diretor e um dos fundadores do Sicoob.

Era atual presidente do autódromo in-
ternacional de Cascavel, onde lutou incan-
savelmente pelos interesses do local. “Ele 
foi um conciliador, ajudando a resolver situ-
ações como a do autódromo, onde dialogou 
com todos os interessados e encontrou uma 
solução que resultou no bem da cidade”, 
lembra Doralice.

MEMORIAL
“O legado que o Nelson deixou é inesti-

mável. Ele não foi somente do agronegócio, 
ele era um cascavelense nato, passou por 
entidades comerciais, industriais, sempre 
em defesa dessas entidades. Doou-se pelo 
Sindicato, um exemplo de tranquilidade, 
suas ações eram sempre coerentes, com sa-
bedoria. Sua força, responsabilidade e em-

preendedorismo são exemplos a serem se-
guidos”, ressalta o presidente do Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel, Paulo Orso. “O 
Nelson teve uma participação ativa em todos 
os acontecimentos de Cascavel. Ele gostava 

de ver as coisas acontecerem”, conta o ami-
go, Dércio Galafassi. “Ele defendia em todos 
os momentos os interesses dos produtores 
rurais. Deixou-nos um legado de sabedoria, 
compaixão que ele tinha com as pessoas, 
uma liderança nata. Exemplo de dignidade, 
moral, ética e honestidade. Jamais o esque-
ceremos”, enaltece a advogada Doralice.

“Ele foi nosso pai no sindicalismo. Um 
homem batalhador, sempre tinha uma pa-
lavra calma e macia, foi uma perda muito 
grande”, lamenta o presidente do Sindicato 
Rural de Medianeira, Ivonir Lodi. “Menegatti 
contribuiu muito com a agricultura, Senar e 
Faep. Deixou um exemplo de compromisso 
com a sociedade, sempre atuante e forte, 
lutou e venceu pelo Sindicato Rural”, lembra 
o supervisor do Senar-PR, Francisco de Oli-
veira.

“Ele foi nosso pai no 
sindicalismo. Um homem 
batalhador, sempre tinha 
uma palavra calma e 
macia, foi uma perda 
muito grande”IVONIR LODI - PRES. DO SINDICATO RURAL 
DE MEDIANEIRA

A mensagem a seguir foi 
encontrada sobre a mesa de 
trabalho do senhor Nelson. A 
mesma retrata exatamente sua 
filosofia de vida:

Mensagem 
resume princípios 
do ex-presidente

Fazer o bem sem olhar a quem e 
não esperar nada em troca é uma ma-
neira de encontrar a felicidade... 

Procurar sorrir sempre, mesmo 
diante das dificuldades e não se en-
vergonhar das lágrimas, diante da ne-
cessidade, é outra maneira de irmos 
ao encontro dela...

Ser humilde, prestar favores sem 
recompensas abrir as mãos e ofere-
cer ajuda, é uma maneira de buscar 
a felicidade... 

Chorar e sofrer, mas lutar e pro-
curar vencer, sem deixar o cansaço te 
derrotar, nem o desânimo ou o pre-
conceito te dominar, é uma maneira de 
ganhar a felicidade... 

Aprender a defender seus ideais e 
a amar seus semelhantes, a conquis-
tar seus amigos pelo que é e não pelo 
que queiram que seja, é mais uma ma-
neira de abraçar a felicidade... 

Saber ganhar e saber perder é 
uma rara conquista, mas você conse-
gue... 

Tenha fé, acredite em Deus! Faça 
de sua vida uma conquista de vitórias, 
uma virtude e aproveite tudo o que 
ela te der como oportunidade.

“A vida é boa quando a gente sabe viver. 
Dar valor a tudo o que é certo, primeiramente 
a Deus”. Esse era o conselho que o produtor 
rural, Pedro Fravetto, dava aos mais próxi-
mos. Pedro Fravetto, gaúcho de Antonio Pra-
do, nasceu em 17 de maio de 1917. Aos 95 
anos, faleceu no dia 29 de outubro de 2012. 
Deixando a esposa Olinda, 10 filhos, 23 netos 
e 14 bisnetos.

Fravetto veio para Cascavel no ano de 
1964, era casado há 64 anos com a dona de 
casa Olinda Fravetto. “Ele era muito carinho-
so, uma pessoa forte que lutava para viver, 
sinto muita saudade”, emociona-se Olinda. O 
legado que ele deixou foi a integridade. “Meu 
pai sempre nos educou na honestidade, nos 
ensinou a valorizar o trabalho e principalmen-
te a honrar a Deus, ele tinha muita fé”, lembra 
a filha, Mariluci Fravetto. “Ele era nosso porto 
seguro”, lamenta a filha.

Até os 83 anos, Pedro Fravetto andava 
de bicicleta. Sua disposição, esforço e amor 

DIFíCIL ADEUS
Final de 2012 marcado por perda de pioneiros
O Sindicato Rural de 
Cascavel teve grandes 
perdas neste final de ano. 
Além de saudades, Pedro 
Fravetto e Pedro Lupatini 
deixaram exemplos de vida

pela vida eram notórios. Também apreciava a 
leitura. “Ele gostava muito de ler a revista do 
Sindicato, valorizava a entidade”, conta Ma-
riluci. “Tenho certeza que há um lugar muito 
especial no céu para ele, pois foi um exemplo 
de homem maravilhoso aqui na terra”, emo-
ciona-se a filha. Deixamos nosso respeito e 
admiração por Pedro Fravetto, assim como 
nossa compaixão pela família.

UM GUERREIRO
Fazer parte da história do Sindicato Ru-

ral Patronal de Cascavel, deixava o produtor 
rural, Pedro Lupatini, orgulhoso. “Ele fazia 
questão de manter um vínculo constante com 
o sindicato, aonde ia com frequência para 
encontrar aos amigos e se informar sobre as 
novidades da agricultura, pecuária e as fre-
quentes mudanças na legislação trabalhista. 
Enxergava o Sindicato Patronal como um pon-
to de apoio e informação na administração da 

fazenda”, conta a filha do 
produtor, Rosângela Lupa-
tini.

Pedro Lupatini, nasci-
do no dia 12 de dezembro 
de 1936, em Marcelino 
Ramos, no Rio Grande do 
Sul, morreu no dia 22 de 
outubro, aos 75 anos. Che-
gou a Cascavel na década 
de 60 e assim iniciou suas 
atividades rurais. Homem 
que vivia exclusivamente 
em prol da família e dei-

Pedro Lupatini
(1936-2012)

xou como exemplo a sua perseverança. “Meu 
pai era simples e de origem humilde, sempre 
lutou muito para conquistar seus ideais, com 
atitudes firmes, mas justas e honestas”, lem-
bra o filho Carlos Lupattini.

“Ele era um homem carinhoso, honesto e 
sempre presente em minha vida”, emociona-
se a esposa, Maria Lupatini. “Um guerreiro 
que cuidava de todos e não desistia nunca”, 
recorda Rosangela. “Meu porto seguro e um 
exemplo a ser seguido sempre”, diz Carlos.

Pedro Lupatini realizou seu maior sonho, 
o de se tornar agricultor e deixa um bom 
exemplo de vida. “Suas marcas foram a éti-
ca e a dignidade, das quais orgulha a família. 
Deixa também uma lacuna na vida dos que 
tiveram o prazer de desfrutar do seu convívio. 
Seu espírito alegre e otimista de homem em-
preendedor será sempre lembrado por quem 
o conheceu”, emociona-se a filha.

Pedro Fravetto
(1917-2012)
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Principal responsável pela redução de 
produtividade na cultura do milho, a lagarta 
do cartucho é uma praga que ataca a plan-
ta desde sua emergência até a formação de 
espigas. Para se protegeram, produtores 
optaram pela semente geneticamente mo-
dificada da multinacional Pioneer. Porém, o 
resultado foi preocupante. “Fomos procu-
rados por diversos produtores de Cascavel 
e região que plantaram milho transgênico e 
relataram o grande ataque da “lagarta do 
cartucho” (spodoptera frugiperda) a essas 
lavouras, fazendo-se necessária a aplicação 
de inseticidas para seu controle”, explica o 
presidente do Sindicato Rural Patronal de 
Cascavel, Paulo Orso.

O Sindicato Rural solicitou auxílio à Fe-
deração da Agricultura do Estado do Paraná 
(Faep), para que intercedesse junto à em-
presa a fim de solucionar esses problemas. 
“Na hora de adquirir essas sementes, os 
produtores pagaram os royalties pela resis-
tência da semente a essas lagartas, o que 
não vem acontecendo nas lavouras”, obser-
va o presidente. Para esclarecer sobre o as-
sunto aos produtores rurais, uma equipe da 
multinacional Pioneer, esteve no dia 13 de 
novembro, no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid, na 33ª Expovel.

Na ocasião, o engenheiro agrônomo e 
gerente Sul de Produtos e Tecnologias da 
Pioneer, Itavor Nummer, abordou sobre o 
“Manejo integrado da resistência de insetos 

MILHO Bt
À PROVA
Lagartas atacam lavouras
A empresa Dupont 
Pioneer reuniu produtores 
rurais para falar sobre o 
problema do ataque da 
praga ao milho transgênico

em milho Bt”. “Se não houver manejo ade-
quado, nenhuma tecnologia vai sobreviver, é 
preciso saber usar corretamente”, alerta o 
engenheiro.

Para ele, a infestação esse ano foi mui-
to maior do que em outra época, em função 
da condição climática. Sendo que esse perí-
odo de inverno ameno foi favorável para o 
desenvolvimento do inseto. “A lagarta veio 
da cultura de inverno e sobreviveu para a 
cultura de verão, numa pressão mais eleva-
da e que tecnologia nenhuma ou inseticida 
poderiam controlar com eficiência. Se há ma-
nejo correto, é possível suprimir essas mani-
festações de insetos. Caso o produtor deixe 
a tecnologia por conta dela, poderá ter em 
alguns casos controle abaixo do esperado. 
Ele deve fazer a parte dele na lavoura, caso 
contrário, perde a tecnologia”, aconselha o 
engenheiro. 

Durante a reunião, alguns produtores 
questionaram a falta de orientação quan-
do adquiriram a semente. “Vocês deveriam 
repassar essas informações apresentadas 
nessa reunião, quando compramos o produ-
to”, reclamou uma agricultora. Em resposta, 
o engenheiro argumenta. “Toda informação 
é repassada à assistência técnica”.

O palestrante argumentou também que 
na agricultura nada acontece devido a um 
fator. “Houve um afrouxamento do manejo 
e isso coincidiu com uma condição climática 
favorável às pragas, propiciando um período 
inicial desfavorável para as plantas. Se eu ti-
ver pragas de instares (período entre duas 
mudas) maiores, remanescentes na lavoura, 
o controle fica muito mais prejudicado, não 
só com a tecnologia Bt, mas também com 
inseticida”, finaliza o engenheiro Itavor.

ALERTA AOS PRODUTORES
“É de suma importância lembrar que 

tanto empresa, quanto revendedoras da 
semente e até mesmo os produtores rurais 

tiveram uma parcela de culpa no caso cita-
do. Se de um lado não houve orientações 
suficientes a alguns produtores em relação 
ao manejo correto, há agricultores que não 
seguiram exatamente as devidas recomen-
dações”, enfatiza o presidente do Sindica-
to, Paulo Orso. Apesar desses problemas, 
essa tecnologia é excelente e permanece no 
mercado, se utilizada da maneira correta, 
seguindo todos os trâmites, orientações e 
recomendações da empresa/revendedoras, 
o produtor rural poderá ter sucesso no pró-
ximo plantio. “Podemos comparar com uma 
lavoura convencional, que seguramente nes-
te ano levará entre 6 a 8 aplicações de inse-
ticidas, contra 1 ou 2 numa lavoura Bt, que 
não houve monitoramento e MIP na cultura 
anterior e presente”, diz o engenheiro. Faz-
se necessário buscar informações a respeito 
de qualquer tecnologia adquirida, a maneira 
correta de utilizá-la, bem como orientar-se 
com profissionais especializados, em caso 
de dúvida. “Tendo em vista, que os prejuízos 
sempre acabam sobrando para o produtor”, 
lamenta Orso. Da mesma maneira, cabe ao 
fabricante e revendedoras do produto, infor-
mar, orientar e prestar todos os esclareci-
mentos possíveis sobre a tecnologia ofere-
cida no mercado. Como também, alertar aos 
interessados os possíveis erros que poderão 
acontecer ao utilizar essa tecnologia. 

TRANSGêNICOS

A lagarta do cartucho (Spodoptera 
frugiperda) em plantação de milho

Delícias do leite na Expovel - Vários tipos de Queijo, iogurte, doce de 
leite pastoso e de corte, essas eram as delícias que os participantes do curso de “Produção 
artesanal de alimentos derivados do leite”, puderam aprender. A capacitação foi realizada 
durante os dias 9 e 10 de novembro, na 33ª Expovel, promovida pela Secretaria Municipal 
de Agricultura, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e 
Sindicato Rural Patronal de Cascavel. Durante o curso, os alunos puderam desenvolver 
produtos derivados do leite aplicando técnicas de produção e boas práticas de higiene. 

A 6ª Feileite – Feira Internacional da Ca-
deia Produtiva do Leite ocorreu entre os dias 
19 e 23 de novembro, no Centro de Exposi-
ções Imigrantes, em São Paulo. A Tortuga, 
empresa pioneira em nutrição e saúde ani-
mal, promoveu a qualidade do leite durante 
a feira. Além da demonstração dos produtos, 
a Tortuga ofereceu uma programação de ati-
vidades que incluiu degustação de produtos 
lácteos de clientes, visitas técnicas à unidade 
industrial, debate de especialistas em produ-
ção leiteira e entrega do prêmio “Programa 
Qualidade do Leite Começa Aqui!”. 

“Nesse ano, novamente disponibilizamos 
nosso espaço para cooperativas e empresas 
de lácteos que, às vezes, esbarram em al-
gumas dificuldades para apresentar seus-
produtos ao mercado. Além disso, compro-
vamos aos visitantes a importância de se ter 
uma matéria-prima de qualidade para a con-
fecção de produtos”, explica Rodrigo Costa, 

Evento incluiu degustação 
de produtos lácteos, 
visitas técnicas à unidade 
industrial e debate de 
especialistas em produção

6ª FEILEITE
Qualidade do leite foi tema da feira

promoveu visitas técnicas a sua unidade in-
dustrial de Mairinque. Esta ação contou com 
a participação de 550 produtores leiteiros 
de todo o país e da América Latina, incluindo 
Bolívia e Costa Rica, e foi uma oportunida-
de para a observação de como a qualidade 
está presente nos processos produtivos da 
empresa. Especialistas em produção leiteira 
abordaram o tema “Qualidade do Leite”, du-
rante o evento. Na feira ocorreu a entrega 
da premiação do “Programa Qualidade do 
Leite Começa Aqui”, onde foram premiadas 
as propriedades com os melhores índices de 
qualidade do leite, em nível nacional.

A convite da Tortuga, produtores de leite 
da região Oeste visitaram a 6º Feileite

LEITE

Clínica da Ordenha

Av. Brasil, 4506 - Cascavel/PR       Fone (45) 3039-0706 - Cel. (45) 9921-6699

A Clínica da Ordenha / DeLaval é uma 
fornecedora completa de serviços para os 
produtores de leite. A DeLaval há mais de 125 
anos desenvolve, fabrica e distribui 
equipamentos e sistemas completos para a 
produção de leite e criação de animais.

Gerente Técnico da Linha Leite Tortuga.
Durante a Feileite, a Tortuga também 
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Conhecer técnicas básicas para operar 
um maquinário agrícola não é o suficiente. 
Além de esse mercado buscar profissionais 
cada vez mais qualificados, o Ministério do 
Trabalho exige certificação para essa função. 
“O operador precisa ser responsável sobre 
o maquinário, saber o que é necessário fazer 
para explorar o potencial da máquina, bem 
como conhecer o que a legislação impõe”, 
explica o instrutor do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), Alcione Ristof, 
que ministrou o curso de Trabalhador na 
Operação e Manutenção de Tratores Agrí-
colas, em parceria com o Sindicato Rural de 
Cascavel, nos dias 29 e 30 de outubro. “O 
aluno aprende como explorar o potencial da 
máquina, conhece a manutenção correta, 
fazendo com que aumente a vida útil do tra-
tor”, observa o instrutor.

Para o produtor rural Henrique Vargas, 
que trouxe quatro funcionários para realizar 
o curso, a capacitação é de suma importân-
cia. “Eles estão entusiasmados com o curso, 
estão percebendo o que faziam de errado, 
esse conhecimento traz mais segurança no 
trabalho, eles tornam-se mais confiantes, 
sem medo de operar os tratores”, orgulha-
se Vargas.

“Estou me antecipando a esse mercado, 
não conhecia as novas tecnologias, ago-
ra estou pronto para colocar em prática o 
conhecimento adquirido. A questão da cali-
bragem dos pneus e a troca de filtros me 
chamaram muito a atenção”, diz o produtor 
rural, Adair Mendes.

De acordo com o trabalhador rural, José 
Gologurski, esse curso é uma oportunidade 
de aumentar a renda. “Esse aprendizado 
vai melhorar meu salário. Achei muito inte-
ressante o cuidado que se deve ter com o 
motor, eu não sabia, por exemplo, que o mo-

TRATORISTAS
Senar qualifica profissionais
O curso de capacitação é 
fundamental para quem 
deseja atuar no mercado 
formal

tor pode fundir caso seja derrubado terra ou 
algum cisco nele”, comenta Gologurski.

“Trabalho há algum tempo com trator, 
mas não tinha instrução, foi uma oportuni-
dade única esse curso. Estou ansioso para 
colocar em prática o que aprendi, não posso 

CURSO

Alunos formados pelo curso estão certificados e atualizados com as informações 
necessárias para atuar na profissão

O instrutor do Senar Alcione Ristof 
ministrou o curso

esquecer”, observa sorrindo o trabalhador 
rural, Odair Ferreira.

O instrutor explica que após esse aper-
feiçoamento o produtor e trabalhador rural 
podem notar a diferença. “Melhora a qua-
lidade no serviço, evita a quebra e desper-
dício da máquina, pois se não bem operada 
atrapalha o desenvolvimento da produti-
vidade e aumenta o custo operacional. Há 
uma conscientização de trabalho seguro e 
eficiente”, conclui o instrutor Ristof.

O CURSO
O objetivo do curso é empregar técni-

cas corretas na operação, na regulagem e 
na manutenção de tratores agrícolas. É di-
vidido nos temas tratorista agrícola, tratoris-
ta polivalente e básico, para quem apenas 
dirige tratores. Dentre os diversos temas 
abordados, estão as Normas de segurança 
na operação de tratores agrícolas; Contro-
les e instrumentos (painel, pedais, assento, 
alavancas e direção); Vida útil da máquina, 
Operação do trator; Manutenção preventiva 
e lubrificação. A carga horária do curso é de 
16 horas, sendo o público alvo o produtor e 
trabalhador rural.

Adquirir a casa própria é o sonho de 
muitas pessoas. Sonho este, que tem se tor-
nado realidade no campo. Produtores rurais 
estão sendo beneficiados com o Programa 
Nacional de Habitação Rural (PNHR).

Integrante do programa Minha casa Mi-
nha vida, o PNHR foi criado em 2009, pelo 
Governo Federal do Brasil. Tem como ob-
jetivo a criação ou reforma de imóveis aos 
agricultores familiares e trabalhadores ru-
rais. De acordo com o gerente de negócios 
imobiliários do Banco do Brasil de Cascavel, 
Alexandre Bonatto, isso se dá por intermédio 
de operações de repasse de recursos do Or-
çamento Geral da União ou de financiamento 
habitacional, com recursos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço – FGTS, reduzin-
do o déficit habitacional rural.

  “O PNHR possibilita que Entidades Or-
ganizadoras de todo o País possam firmar 
parceria com o Banco do Brasil para atu-
ar no PNHR, organizando os produtores e 
trabalhadores rurais em grupos. Na região 
de Cascavel, a Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR, será a Entidade Organi-
zadora”, explica.

CRITÉRIOS PARA ADERIR AO PNHR
Quem deseja participar do programa, 

HABITAçÃO 
Um sonho cada vez mais perto

MINHA CASA MINHA VIDA RURAL

O Programa Nacional de 
Habitação Rural (PNHR) 
oferece condições atrativas 
de benefícios, subsídios, 
prazo e encargos

deve atender algumas condições, dentre 
elas: Não tenha sido beneficiário de pro-
gramas habitacionais; Apresentar-se sem 
financiamento imobiliário ativo, no âmbito 
do Sistema Financeiro de Habitação - SFH; 
Não possuir pendências no CADIN ou jun-
to à Receita Federal; Não ser proprietário, 
cessionário ou promitente comprador de 
imóvel, residencial urbano ou rural, no 
atual local de domicílios ou onde pretenda 
fixá-lo, ressalvados os casos de reforma de 
moradia; Não possuir área superior a qua-
tro módulos fiscais; Não ser assentado pelo 
Programa Nacional de Reforma Agrária – 
PNRA.

O gerente Bonatto, explica que é de 
responsabilidade dos representantes da 
Prefeitura, COHAPAR, EMATER, Sindicatos 
Rurais, juntamente com a Entidade Organi-
zadora definir quem serão os proponentes 
beneficiários. “Assim a Entidade elabora os 
processos e projetos, e os encaminha ao 
Banco do Brasil. O interessado deverá con-
tatar um dos envolvidos acima que orientará 
os procedimentos a serem realizados para 
participar deste Programa”, observa Alexan-
dre Bonatto.

BENEFICIADOS
Serão beneficiários do PNHR os agricul-

tores familiares e trabalhadores rurais assim 
qualificados, para fins de enquadramento, 
valores, encargos e subsídio:

I – Grupo 1: Produtores e trabalhadores 
rurais familiares cuja renda familiar anual 
bruta não ultrapasse R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais).

II – Grupo 2: Produtores e trabalhado-
res rurais familiares cuja renda familiar anual 

bruta seja superior a R$ 15.000,00 (quinze 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 30.000,00 
(trinta mil reais).

III – Grupo 3: Produtores e trabalhado-
res rurais familiares cuja renda familiar anual 
bruta seja superior a R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) e igual ou inferior a R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais).

De acordo com o gerente imobiliário, 
Bonatto, a COHAPAR organizará os propo-
nentes beneficiários em grupos, que serão 
formados por beneficiários com mesma faixa 
de renda, com mínimo de 4 e de máximo 50 
proponentes e individualizados por produto-
res rurais familiares ou trabalhadores rurais 
familiares. “Neste primeiro momento será 
realizada apenas a modalidade de constru-
ção de unidades habitacionais e todas as 
moradias rurais vinculadas ao projeto de-
vem estar localizadas no mesmo município 
ou, no máximo, em três municípios distintos, 
desde que façam fronteiras (limítrofes), ob-
servadas as demais condições do Programa, 
bem como as de proximidade entre as fa-
mílias beneficiárias e de logística”, lembra o 
gerente do BB.

Para o superintendente regional, substi-
tuto da Caixa Econômica Federal de Cascavel, 
Ézio Lena, o programa é muito importante 
para a manutenção do agricultor no campo, 
diminuindo o déficit habitacional rural e per-
mitindo a melhoria da qualidade de vida dos 
beneficiários. “Agora, ao pequeno agricultor 
familiar é permitido morar com dignidade e 
respeito, e, mantendo o agricultor no campo 
melhoramos também a produção de alimen-
tos para todo o Brasil”, conclui o superin-
tendente.
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É NOTíCIA...
Brasil é potência 
agroalimentar

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
considerou em relatório, o Brasil como po-
tência agroalimentar. Trata-se de uma publi-
cação “As Perspectivas para a Agricultura e 
Desenvolvimento Rural nas Américas”, que a 
ONU divulgou. O documento foi apresentado 
para a Agricultura e Alimentação (FAO), Co-
missão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (CEPAL) e Instituto Interamericano de 
Cooperação para Agricultura (IICA). O mes-
mo traz uma radiografia do contexto macro-
econômico da América Latina e do Caribe, o 
estado de sua agricultura, pecuária, silvicul-
tura, pesca e desenvolvimento rural, e inclui 
uma seção especial que discute a posse da 
terra na região. O Brasil apresenta a maior 
proporção de todas as cifras pecuárias na 
América Latina, o que inclui a metade de to-
dos os suínos e bovinos para carne e leite e 
cerca de 40% das aves de granja.

Alimentos orgânicos 
na Copa de 2014

Durante a Copa do Mundo de 2014 e 
nas Olimpíadas de 2016, os alimentos orgâ-
nicos será prioridade na mesa dos atletas e 
turistas. O Núcleo Temático Copa Orgânica e 
Sustentável, desenvolvido pelo Centro de In-
teligência em Orgânicos (CIO), da Sociedade 
Nacional de Agricultura (SNA), quer reforçar 
esse projeto, que destaca a biodiversidade 
brasileira.

O COI está incentivando empresas e ho-
téis a adotarem o projeto, pois favorece o 

potencial do agricultor, sendo uma excelente 
oportunidade de mercado para o produtor 
de alimento orgânico. Além de mostrar o que 
o Brasil tem de melhor em produtos naturais 
e saudáveis.

Imagens de satélite 
para cadastro rural

O Ministério do Meio Ambiente, de acor-
do com a ministra, Izabella Teixeira, contra-
tou os serviços de obtenção das imagens 
de satélites necessárias à construção de um 
amplo cadastro. Sendo que este irá mapear 
áreas rurais e servirá para o monitoramento 
do desmatamento.  Os serviços contratados 
para o Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma 
ferramenta prevista no Código Florestal, se-
rão repassados aos Estados brasileiros, que 
deverão agregar informações locais sobre 
produção agrícola e afins. O novo código 
prevê a obrigatoriedade do cadastro para 

todas as propriedades rurais. A ferramenta 
deve ficar pronta em dois anos.

Monsanto retoma 
a cobrança de 
royalties

A cobrança de royalties da Monsanto, 
pela soja Roundup Ready, deverá ser retoma-
da no estado do Mato Grosso e nos demais 
estados brasileiros. O Tribunal de Justiça do 
Estado do Mato Grosso tomou essa decisão 
no dia 4 de dezembro. Por enquanto, os 
valores cobrados serão depositados judicial-
mente enquanto se aguarda o julgamento do 
mérito, que deverá ocorrer após o devido 
processo legal. A cobrança de royalties da 
Monsanto pelo uso da primeira geração da 
soja Roundup Ready, havia sido temporaria-
mente suspensa por uma decisão anterior do 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. 

ATENÇÃO PRODUTOR RURAL!

As notas fiscais de Produtor Rural 
emitidas no ano de 2012 devem ser en-
tregues até o dia 31 de dezembro, na 
Secretaria de Agricultura ou nas subpre-
feituras. O procedimento é necessário 

para a prestação de contas da produ-
ção agropecuária do município, junto à 
Receita Estadual. A não devolução das 
notas poderá acarretar o BLOQUEIO DO 
CAD/PRO.

Comercialização de Reprodutores e Fêmeas
PO, SO, BO, PC, RD e ovinos para abate

Fazenda M. São João Esperança - Cachoeira Baixa

Raças Ile de France, Textel e Hampshire Down

(45) 9117-6888 - (45) 9972-5252
(45) 9117-8787 - (45) 9909-7777

fazendavargas@hotmail.com

Notas de Produtor Rural devem
ser devolvidas até 31/12

TEMPERO
Aproximadamente 20kg de porco/1 

cabeça de alho/alfazema a gosto/2 litros 
de vinho branco/2 litros de água/sal e pi-
menta a gosto.

RECHEIO
4 tomates maduros/3 cebolas mé-

dias/2 linguiças calabresa/200g de bacon 
picado/1 lata de milho/1 lata de ervilha/1 
vidro de palmito/1 vidro de champignon/1 
vidro pequeno de azeitona/200g de queijo 
colonial picado/1 lata de massa de toma-
te/200g de passas/200g de castanha de 
caju/1kg de farinha de milho (biju)/tempe-
ro verde, sal e pimenta a gosto.

MODO DE PREPARO
Bater no liquidificador todos os ingre-

dientes do tempero e acrescentar no por-

PORCO RECHEADO
Há dez anos preparando 
receitas deliciosas, o chef 
de cozinha Guilherme 
Engelke recebeu a 
Sindirural para ensinar 
uma ótima pedida para as 
festas de final de ano

Uma das delícias de final de ano

O Natal e o Ano Novo não poderiam ser o 
mesmo sem a carne suína. Um prato saboro-
so, fácil de preparar e com acompanhamen-
tos deliciosos. O chef  de cozinha Guilherme 
Engelke nos conta alguns segredinhos dessa 
carne. “Não pode faltar no tempero alho, sal, 
pimenta, vinho branco e alfazema. A man-
dioca é o acompanhamento essencial para a 
carne de porco”, enfatiza o chef. Além dessa 
receita de “Porco recheado”, o Guilherme 
fala de outros pratos que podem ser pre-
parados com a carne suína. “Costelinha de 
porco com quirera, é um prato fácil e barato. 
Pernil à Califórnia, que pode ser acompa-
nhado com frutas, porco a paraguaia (com 
mandioca), um dos mais pedidos na nossa 

O chef Guilherme Engelke durante o preparo do tempero e o porco já temperado e recheado

região e bisteca de porco, podendo ser feito 
com molho de manga ou abacaxi”.

De acordo com o chef, a carne suína es-
traga muito fácil, por isso deve ser sempre 
acondicionada em geladeira. Ele acrescenta 
outros detalhes. “Essa carne combina muito 
com frutas, pode usar frutas em calda para 
decorar o prato e temperar um dia antes 
deixa a receita ainda mais gostosa”, diz Gui-
lherme.

“Essa carne combina 
muito com frutas. As frutas 
em calda são uma boa 
opção para decorar o prato 
na hora de servir”GUILHERME ENGELKE - CHEF DE COZINHA

RECEITA

co, desossado ou não. Deixar a carne mer-
gulhada no tempero. Preparar o recheio. 
Fritar a cebola, linguiça, bacon e o tomate. 
Acrescentar o restante dos ingredientes do 

recheio e a farinha, até formar uma farofa. 
Rechear o porco, costurar e deixar na ge-
ladeira de um dia para o outro. Após esse 
período, adicionar maionese em cima da 
carne e assar por 7 horas em fogo baixo.

Serve: 40 a 50 pessoas. Caso opte 
por uma família menor, use um leitão pe-
queno e diminua os ingredientes.

Dica: Tempere um dia antes. Aquele 
molho que a carne ficou imersa durante 
horas, pode ser adicionado dentro da for-
ma onde será colocado o porco para assar. 
Assim a carne fica mais macia e saborosa.

Acompanhamentos: Arroz branco, 
salada verde e mandioca cozida com ba-
con.

A RECEITA
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22/12/1950 ANTONIO CARLOS L. S. A. MACIEL
22/12/1958 CARMEM TEREZINHA BENETTI JUNG
22/12/1948 JUVELINO RIQUETTI
22/12/1966 LUIZ ANTONIO DE C. WHITAKER
24/12/1955 MARIA LOURDES CARVAT
25/12/1950 RUI JOAO LIBERALI
25/12/1977 VALMIR CRISTIANO DALGALO
26/12/1940 CARLOS HENRIQUE VERAN
26/12/1959 JAIR FACCHI
30/12/1939 GUIDO BRESOLIN
30/12/1974 SERGIO DANIEL FUHR
31/12/1958 ANELIO CASAGRANDE
31/12/1942 JEADIR SILVESTRE DE CARLI

JANEIRO
1/1/1922 ANTONIO STOCKER MIRANDA
2/1/1954 NELSON CASAGRANDE
2/1/1969 ROBERTO CARLOS CAUS
3/1/1953 NIVALDO GARCIA SEGURA
4/1/1943 EMILIO BERNAL SANCHES
4/1/1954 JOSE ROBERTO BIAGI
4/1/1948 MARIA DA CONCEIÇÃO N. SILVA
4/1/1943 MARIA MADALENA MARTINI LUPATINI
5/1/1966 JOSIANE BAGGIO ORSO TALINI
6/1/1936 ROMILDA TESSARO CAPPELETO
6/1/1960 ZENI CASAGRANDE
7/1/1978 ADINEI ANELIO ROTTA
7/1/1938 REINALDO CARANHATO
9/1/1941 ISABEL DAS NEVES SOUZA
9/1/1952 NESTOR LUIZ FILHO
9/1/1979 VALDIR TOMAZZINI
10/1/1957 JOSE TORRES SOBRINHO
11/1/1954 VALTER ARROTÉIA
12/1/1941 ANGELINA LIBERALI
12/1/1942 HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI

CURIOSIDADES
No futuro, você poderá receber suas vacinas por email

Imagine ligar o seu computador, aces-
sar um determinado site e fazer o downlo-
ad de uma vacina para a gripe, por exem-
plo, imprimindo-a em sua impressora 3D.

A iniciativa foi revelada neste mês du-
rante o Wired Health Conference, evento 
realizado na cidade de Nova York, destina-
do a profissionais de saúde. O precursor da 
ideia não é nenhum teórico ou aventureiro, 
mas sim o pesquisador Craig Venter, res-
ponsável por mapear o genoma humano a 
partir do seu próprio DNA.

VACINAS
Por email, um médico responsável 

poderia enviar macromoléculas. A pessoa 
que recebesse o produto poderia mandar 

imprimir as instruções em uma impressora 
3D.

O dispositivo ficaria então responsá-
vel por misturar quimicamente nucleotí-
deos, açúcares e aminoácidos de forma a 
compor o medicamento. A impressora em 
questão deveria ter vários cartuchos com 
elementos específicos, além de isolamento 
total para que os elementos não se conta-
minassem com germes do ambiente.

A solução poderia ser revolucionária, 
por exemplo, no tratamento de diversa-
sepidemias, fazendo com que um medica-
mento pudesse chegar aos pacientes em 
qualquer lugar do mundo em questão de 
poucas horas.Será o fim das agulhas e seringas?

Responda depres-
sa: quantas fotos foram 
tiradas até hoje? Difícil 
imaginar, não é mesmo? 
O site 1000 Memories 
fez uma estimativa, 
baseada no cresci-
mento do número 
de imagens ano 
após ano, e chegou 
à conclusão que, 
atualmente, já po-
demos ter chegado 
à marca de 3,8 tri-
lhões de imagens. 

Quantas fotos foram tiradas até hoje?

Niépce (acima) fez a 
primeira fotografia 
do mundo com essa 
câmera

Uma equipe de investigadores do 
Instituto Tecnológico de Massachussetts 
(M.I.T.) conseguiram produzir a primeira 
folha artificial com capacidade de fornecer 
energia elétrica suficiente para alimentar 
um lar durante um dia! Investigadores do 
M.I.T. fizeram a proeza de criar uma folha 
que consegue fornecer energia elétrica.  
Para o fazer utilizaram um pedaço de silí-
cio (com cerca de 8 centímetros), 4 litros 
de água, um catalisador (para aumentar a 
velocidade da reacção química) e a luz do 
sol, conseguindo com a junção de tudo isto 
uma folha que é capaz de fornecer eletri-
cidade para alimentar uma casa durante 
24 horas. Esta impressionante invenção foi 
apresentada na Reunião Anual da Socieda-
de Americana de Química, na Califórnia, 
há alguns meses atrás.

Uma folha pode produzir 
energia elétrica?

ANIVERSARIANTES
DEZEMBRO

1/12/1956 ELOI ANTONIO PIVA
1/12/1986 HENRIQUE VARGAS
1/12/1965 MARIONILCE GATTO
1/12/1950 SIRLEY SALETE SAROLLI
4/12/1941 REINARDO RODOLFO LANGE
5/12/1944 ARMANDO PERTUZATI
5/12/1938 TERESINHA MARIA ARALDI
6/12/1949 EDELBERTO GRIGOLO
6/12/1966 JOELMA SIQUEIRA CUNHA
6/12/1953 JOSE MANUEL C. MENDONÇA
6/12/1972 LISSANDRO SAROLLI VERAN
7/12/1965 ITACIR ANTONIO CERVELIN
7/12/1932 IVO JOSE BOSQUIROLLI
7/12/1957 VERA LUCIA DE PAULA MOREIRA
8/12/1949 JAIME LAIN
9/12/1954 DILETO SANTIN SOBRINHO
9/12/1969 EDWARDO TAKAHIRO TANABE
9/12/1940 HILARIO ANTONIO TOIGO
10/12/1939 ALCENO FRANK
10/12/1934 ERICA DUNKE SELBMANN
10/12/1952 LUIZ CARLOS PIVA
10/12/1985 PRISCILA RAMOS VARGAS
10/12/1953 SABINO ZAGO
14/12/1936 ANTONIO CASSOL
14/12/1952 NELSON DAL GALO
15/12/1944 MARIO DAMBROS
15/12/1961 ROSELY MARIA SCAPINELLO BROCH
15/12/1973 SANDRO LUIZ VIECHNIESKI
16/12/1972 DIMAS MICHELS
17/12/1965 ARIANE ROSA WEBBER
17/12/1949 BASILIO WESCHENFELDER
20/12/1967 CHARLES WILDEL MELCHIORETTO
20/12/1938 JULIO HERMAN

12/1/1975 JOSE SMARCZEWISKI FILHO
13/1/1929 ALBINO OLDONI
13/1/1963 MARIO LUIZ CALLESCURA
14/1/1968 CELSO NUNES
15/1/1953 JEOMAR TRIVILIN
16/1/1959 MARIO SCHOUPINSKI
16/1/1956 WILSON CARLOS FRACARO
17/1/1934 CAMILO FRANCEZ
17/1/1959 HEINZ ZIMMERMANN
17/1/1980 RENATA SLONGO
18/1/1942 DIACONO GAMALIEL MENEGHEL
18/1/1959 DOMINGOS MARMENTINI
18/1/1966 MARIA TEREZINHA FIGER FILIPPINI
18/1/1969 NERO PAGANINI
19/1/1969 MARCIO MAKOTO MATSUSCHITA
19/1/1942 VALDIR JOAO FRARI
20/1/1931 SEVERINO ANGELO SCAPINELLO
22/1/1960 CLECI INES BASSAN GREIN
22/1/1961 JORGE KUERTEN BRUNING
23/1/1964 OSMAR ZIEGLER
24/1/1985 CLEONES ANDRÉ MARMENTINI
24/1/1980 THIAGO STOCK PASCHOAL
25/1/1946 GELSO PAULO RANGHETTI
25/1/1947 IRINEU ULSENHEIMER
26/1/1972 ELIANI MARIA LIBERALLI CERVO
26/1/1933 FERNANDES JOSE LIBERALLI
27/1/1964 DIRCIO DAMBROS
28/1/1961 GENESIO MAGNONI BORTOLI
28/1/1937 ITALIA WEZCHOCKY
28/1/1931 JOSE SNAK
29/1/1945 NINO PASTORE
30/1/1975 GERMANO JOSÉ SAROLLI
31/1/1963 LUIZ ANTONIO CARNIEL
31/1/1961 SAID EL HAMOUI

 
  

 

VENHA TOMAR UM CAFÉ E ENCONTRAR O MELHOR NEGÓCIO PARA A SUA SAFRA 

TELEFONE: (45) 3039-6035       -        (45) 9821-0506 

MATRIZ: Linha Cachoeira Alta – Distrito de São João do Oeste   

Cascavel – Paraná 

 www.agricolavieira.com.br 
 

UNIDADE DE RECEBIMENTO DE SOJA, MILHO E TRIGO COM: 

 TOMBADOR DE CAMINHÕES E CARRETAS 

 BALANÇA EXCLUSIVA PARA RECEBIMENTO DO PRODUTOR 

 GARANTIA DE DESCARGA RÁPIDA 

 BALANÇA EXCLUSIVA PARA EXPEDIÇÃO 

 ALTO NIVEL DE AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE RECEBIMENTO E EXPEDIÇÃO DE GRÃOS 

 COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO E EXTERNO 

 EQUIPE QUALIFICADA 

 

AMIGO AGRICULTOR: INVISTA NESTE NEGÓCIO 
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CONVêNIOS Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais 
em produtos e serviços para os associados do Sindicato Patronal Rural 
de Cascavel. Para usufruir dos benefícios, basta se identificar como 

associado nas empresas conveniadas.

IMOBILIÁRIAS

Anuncie sua marca. Ligue:
 (45) 3037-7829 / 9972-6113

comercial@revistasindirural.com.br

CONSULTORIA
B&M Consultoria

Rua Presidente Kennedy, 839
Fone (45) 3035-7986

RESTAURANTE
Restaurante Kilograma

Av. Brasil, 6792 - Fone 3035-2922

HOTEL
Harbor Hotéis

Harbor Querência Hotel
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

CURSO DE INGLêS

INTERNET / SITES
Lapis Digital Design & Internet
Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114

www.gruponewmidia.com.br

PRODUçÃO DE VíDEOS
ACTION! Produtora de Vídeo

Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114
www.gruponewmidia.com.br

AGENCIA DE PROPAGANDA
NEWMíDIA COMUNICAçÃO

Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114
www.gruponewmidia.com.br

AGRO
Agrosat

Rua Osvaldo Cruz, 2349 Fone 3222-2757

Agro Domus
Insumos Agrícolas

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

Agriboi
Produtos Agropecuários

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

RPK Genética
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS

BRANGUS -  BRAFORD
Fone 9944-3759

SEMEX BRASIL
www.semex.com.br

Fones 9987-2673/9121-8827

Máquinas Agroeste LTDA
Av. Brasil, 4128

Fone 3225-3322

Santa Clara Genética 
Av. Brasil, 7640

Fones 3226-6161/9978-0061

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre

Fone/Fax (45) 3321-1600

Plantplan
Fone 3038-7388

Locações Lapa
(45) 3223-2531

EVENTOS
Fotoclique

Tudo para seu evento - Filmagens, fotografias, etc
Trevessa Cristo Rei, 91
Fone (45) 3035-6417

FLORICULTURAS
Galeria das Flores - GF

Floricultura e Decorações
Fone 3035-2072

PEçAS AGRíCOLAS

Multipeças
Irmãos Limberger & Cia ltda

MF  - CBT – SLC – Ford  - Valmet – New Holland
Av. Tancredo Neves, 744 - Fone 3226-6126

PAPELARIA
Suprivel

Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266

Televendas 3224-2004

SAúDE
Ortoffísio - Clínica de Fisioterapia

Acupuntura, Nutrição, Terapia Ocupacional, Pilates
R.Mato Grosso, 2142 - Fone 3035-2955

Mariana Sossela - Psicóloga
CRP – 08/16211

R. Santa Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

Dra. Selma Segalla
Centro OdontológicoTop

Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

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

Sind Convênios Médicos
Fone 3224-4103

SindConvênios
Medicina e Segurança do Trabalho

Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

Hospital e Maternidade Dr. Lima
Rua Paraná, 2311 Fone/Fax 3219-1515

FARMÁCIAS
Farmácias Iguaçu

Tele Entregas: (45) 3333-7777 - Grupo Almir Gaspar 

Farmaútil

Farmácias Estrela

Nova Laranjeiras - PR
(45) 9944-3759

renopaulo@bol.com.br

BRAHMAN   ANGUS   BRANGUS
BRAFORD   NELORE
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