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A migração do presencial para o online mostrou
o poder da inovação e adaptação de um dos

setores principais da pecuária brasileira
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4,0%a.a.

Taxa de Juros:

Até 14 meses*

Carência

Até 84 meses*
(incluindo a carência)

Prazo de 
Financiamento:

Até 100%*

Máximo
Fianciado:

Adquira já a sua através do programa e conte com taxas e condições especiais.

AXIAL-FLOW 4130
AGORA NO MAIS ALIMENTOS

*Sujeito a análise e aprovação de crédito
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O papel social da 
agricultura

Em tempos de Covid-19, a socieda-
de inteira está em reflexão. Percebemos 
o quão somos frágeis a uma pandemia e 
a um simples vírus, que tem assolado o 
mundo e deixado tristeza e mortes por 
onde passa. Além da perda de vidas, es-
tamos perdendo e muito economicamente, 
em uma recessão que provavelmente será 
sentida no planeta por uns dois anos após 
o lançamento da vacina.

No entanto, esse cenário devastador 
também mostrou bons exemplos e possi-
bilidades de mudanças na vida das pesso-
as, com a criação de oportunidades e de 
novos empregos.

Refiro-me à reportagem publicada no 
nosso portal de notícias (www.sindirural-
news.com.br) que conta o curioso fato de 
uma propriedade rural da região que con-
tratou 40 pessoas para colher um área de 
milho tombado no braço.

Situações como essa parecem e são 
bastante surreais para a nossa realidade, 
levando em conta a tecnificação e o avan-
ço da agricultura. As mãos foram substi-

tuídas por máquinas ao longo dos anos, 
mas ainda está na memória de muitos 
produtores desta geração o trabalho “no 
braço”. A próxima geração, que está as-
sumindo hoje as propriedades aos poucos, 
não vivenciou essa realidade, mas quem 
sabe pode fazê-la surgir em eventuais 
empreitas.

Essa história me fez pensar sobre o 
papel social da agricultura. Precisamos 
incentivar mais as pessoas a se capaci-
tarem e buscarem as vagas que temos de 
sobra em nossas propriedades, mas não 
conseguimos pessoas dispostas e muito 
menos aptas. Existem milhares de cursos 
de Senar-PR gratuitos, porém, nem não 
sendo pago as pessoas têm interesse em 
buscá-los. Os produtores também preci-
sam de incentivos, como a simplificação 
das leis trabalhistas. 

A escassez de mão de obra é uma 
realidade para todos nós, sendo motivo 
muitas vezes de deixarmos de investir em 
um novo negócio ou em diversificação de 
produção porque não temos alguém para 
“tocar” o projeto.

Vamos começar a trazer as pesso-
as para o agro. A cidade oferece muitas 
oportunidades, mas o campo também.

O futuro do agronegócio depende de 
máquinas, mas também depende demais 
de pessoas dispostas a trabalhar nelas, 
com elas e conosco. 

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ROBERTO ORSO

julianalombardicorretora@gmail.com

(45)  99987-0543 
CORRETORA DE IMÓVEIS

     JULIANA

LOMBARDI
Rua Cuiabá, 217
Jd. Maria Luiza
Cascavel/PR

Veja mais imóveis no nosso site: www.julianalombardicorretora.com.br

A cidade pólo do agronegócio é o local certo
para investir no mercado imobiliário!

Invista no agro! Confira as excelentes
oportunidades em imóveis que separamos para você!

Sobrado Condomínio 
Fechado Paysage 
Felicitá
O Paysage Felicitá é um 
Condomínio com muita 
segurança, totalmente murado, 
portaria 24 horas; Salão de 
Festas; Piscinas adulto e 
infantil; Quadra Poliesportiva; 
Campo de Futebol; Academia e 
Playground.  Esse sobrado, 
conta com aproximadamente 
230 m² de área construída, 
sendo distribuídos em: garagem 
4 carros,sendo 2 coberta lado a 
lado e 2 carros descoberta; 
Sala de estar; Cozinha gourmet 
com churrasqueira e sala de 
jantar; Lavabo; Área de serviço; 
Piscina aquecida; Parte 
superior 3 Suítes, sendo 2 
master com closet; O imóvel 
conta ainda com móveis 
planejados e fino acabamento.  
R$ 1.200.00,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE!  Investimento área de 15 
alqueires, planta 10,5 á 27 km do centro de Cascavel!
Ótima estrada; Fácil acesso a rede de energia; Excelente de topografia;
Documentação em dia, só transferir para nome do comprador;

Por apenas 1500 sacas de soja por alqueire.

ÁREA RURAL

Apartamento 
cobertura do centro 
de Cascavel
137,71 m² privativos 1 Suíte + 2 
Quartos + 3 Vagas de garagem  
* Medidor individual de água, 
gás e luz. * Janelas piso-teto, 
com muita iluminação natural. * 
Pontos de ar condicionado. * 
Vasos sanitários com dois 
fluxos. * Bicicletário com pontos 
de energia. * Tubulação de água 
quente. * Forro de gesso 
rebaixado * Torneira com 
temporizador nas áreas comuns. 
* Sensor de presença e 
lâmpadas econômicas. * 
Completa área de lazer com 
dois salões de festa, 
brinquedoteca/jogos, academia 
Previsão de entrada: Dez/2020.
R$ 780.00,00

Área de 30 alqueires, planta 26 á 22 km do centro de 
Cascavel! Ótima estrada; Fácil acesso a rede de energia; Excelente 
de topografia; Documentação em dia, só transferir para nome do 
comprador; Entrada de 30% + 4 (quatro) pagamentos a.a

ÁREA RURAL

OPORTUNIDADE! Chácara de 1 alqueire sendo (24.200M²)
Sai escritura individual contendo - Rede de energia próxima, Área bem 
localizada, Ótimo acesso, Topografia ótima, Divisa com Rio,  quase toda 
mecanizada sentido Rio da Paz. Valor: R$250.000,00.

ÁREA RURAL INVESTIMENTO! Área de 1 alqueire (24.200m²) no Município de 
Quatro Pontes - PR, contendo - Quiosque com 2 banheiros e 
churrasqueira, Campo de futebol, Poço Artesiano, Rede de energia 
elétrica, tem um Ótimo acesso, Calçamento até a porta da propriedade, 
4 açudes, Documentação em dia, só transferir para o nome do 
comprador, Área bem localidade (2,5KM do Centro de Quatro Pontes - 
PR). Valor: R$600.000,00.

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL
OPORTUNIDADE!
Área de 12 alqueires, plantando 10, ede de energia próxima, 
Ótimo Acesso, Bem localizada, Boa de Topografia, localizada 
a 25KM de Cascavel, Documentação em dia, só transferir 
para o nome do proprietário. INVESTIMENTO: 2000 
sacas de soja o alqueire.

10 alqueires sendo 7 mecanizado - Contendo: Casa 140 metros, 
mais uma casa com 100 metros. Terra com aptidão para:  Milho, 
(Produção 400 sacas média por alqueire), soja (170 sacas média por 
alqueire) Terra corrigida com cama de frango, composto, calcário e 
maravalha. Também conta com: Poço artesiano 216 metros, Vazão 12 
mil litros hora. Caixa d'água 10 mil litros. Energia Bifásica. Sinal de 
celular. E Canzil para 68 vacas média leite 35 litros vaca, ordenha 12 
vacas. 1 barracão 12 x 50m, Silo de ração 7 x 22m, Barracão 10 x 15m, 
Barracão composto 24 x 19m, Galinheiro convencional
Chiqueiro convencional, Beira rio 250 metros; Estrada ótima.

ÁREA RURAL

CASCAVEL

Creci  32190-F

www.julianalombardicorretora.com.br

ÁREA RURAL
Área de 1 alqueire, ( 24.200 M² ) - 26 km do centro de 
Cascavel!  Ótima estrada (Asfalto, calçamento, cascalho); Fácil 
acesso a rede de energia; Cercada; Rio passa nos fundos; Excelente 
de topografia; Documentação em dia, só transferir para nome do 
comprador.  Investimento: APENAS R$ 180.000,00 !! 
ACEITA-SE PERMUTA DE VEICULO 30% DO VALOR

Seu sonho de ter um pedaço de terra! ÁREAS MEDINDO 1 ALQUEIRE!

SOBRADO COBERTURA
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Utilize o QR Code abaixo para ler 
o link ao qual a matéria se refere:
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O entrevistado desta edição é Nata-
lino Avance de Souza, chefe do re-
cém-criado IDR-Paraná (Instituto de 
Desenvolvimento Rural do Paraná). 
Paranaense e engenheiro agrônomo, 
Natalino entrou na agora antiga Ema-
ter-PR em 1978. Pág. 6

Nesta edição

Pandemia 
mudou o 

mercado de 
leilões

As mudanças globais causadas pela 
pandemia do novo coronavírus afetaram 
drasticamente diversos setores da 
economia. O setor de leilões foi um dos 
que tiveram suas dinâmicas totalmente 
afetadas e justamente na época de maior 
atividade do segmento. Mas o setor mostrou 
uma capacidade enorme de adaptação e 
colhe resultados com a mudança para as 
plataformas online.  Pág. 12

Hora dos cursos 
online do Senar-PR

82% das exportações 
do Paraná são do 
agronegócio

O ótimo momento do trigo

Com os cursos presenciais suspensos por 
causa da Pandemia, o Senar-PR investe 
nos ensino à distância, com 32 cursos 
disponíveis gratuitamente. Pág. 26

Setor se reafirma como principal ativida-
de econômica paranaense, mesmo duran-
te a pandemia. Pág. 16

ENTREVISTA
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Clima e preço gera cenário 
otimista para o cereal no Paraná. 
Nos 28 municípios da região de 
Cascavel foi-se plantado 13% a 
mais do que no ano
passado. Pág. 18

Recursos e taxas     
do Plano Safra 
agradam setor
Plano Safra 
sob a tutela da 
ministra Teresa 
Cristina nasceu 
com números 
que agradaram o 
setor, R$ 236,3 
bilhões em re-
cursos e taxas de 
juros menores. 
Pág. 22
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Entrevista

Sindirural: O que é o IDR-Paraná? 
Quando foi oficialmente fundado? 
Quais órgãos fazem parte?

Natalino:  O IDR-Paraná é o Instituto de 
Desencolvimento Rural do Paraná – IAPAR – 
EMATER, autarquia estadual, vinculada à Secre-
taria de Estado da Agricultura e do Bastecimen-
to, criado pela Lei 20.121, de 31 de dezembro de 
2019, através da incorporação do IAPAR, EMA-
TER, CPRA E CODAPAR.  O IAPAR, era o órgão 
de pesquisa agropecuária do Estado do Paraná;  
A EMATER, a entidade de extensão rural res-
ponsável pela orientação técnica aos pequenos 
agricultores;  O CPRA, o Centro Paranaense de 
Referência em Agroecologia;  CODAPAR, o órgão 
de prestação de serviços de logística, como ar-
mazenagem de  grãos, e de classificação 
de produtos.

Sindirural: Como surgiu a ideia do 
IDR-Paraná?

Natalino: Surgiu do desafio de recompor 
a pesquisa agropecuária e de reestruturar as 
equipes de campo da extensão rural. A pes-
quisa já teve nos áureos tempos mais de 250 
pesquisadores. Hoje tem 80, sendo que 20 estão 
próximo da aposentadoria, e sem perspectivas 
de contratação. Surgiu da necessidade de me-
lhorar a qualidade de entregas aos agricultores 
e a  agricultura do estado. É ter uma 
instituição de pesquisa e extensão juntas. Isto 
promove interação e qualifica  entregas. Cria 
condições para entregar produtos melhores, de 
mais qualidade e mais  rápido. Cria 
condições para ter pesquisa e extensão de me-

O entrevistado desta edição é Natalino Avance de Souza, chefe do recém-criado IDR-
Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). Paranaense e engenheiro 
agrônomo, Natalino entrou na agora antiga Emater-PR em 1978. Desde então, veio 
subindo hierarquicamente nos cargos estaduais à presidência do Ceasa-PR, da Emater-
PR e agora do IDR-Paraná. No bate-papo, ele contou um pouco mais sobre a nova 
instituição da agropecuária do Paraná, que une Emater, CPRA, Codapar e Iapar.

entre o público e o privado. Cada Centro Me-
sorregional terá como base de apoio um polo de 
pesquisa e os escritórios regionais de extensão 
rural. A incorporação da pesquisa, extensão ru-
ral, serviço de logística e agroecologia possibili-
tará condições praticas para trabalhar o tema de 
reconversão agroecológica em todas as regiões 
do estado. Condição inexistente hoje, pelo fato 
de que o CPRA desde sua criação, não dispor de 
estrutura de campo. 

Sindirural: Haverá mais investi-
mento em pesquisa? Haverá contra-
tação de novos técnicos?

Natalino: Espera-se com a incorporação 
a possibilidade de racionalização dos custos e 
otimização de investimentos. Tanto a pesquisa 
agropecuária quanto o serviço de extensão rural 
são carentes de processos de modernização. A 
incorporação possibilitará redução de despesas 
administrativas e um projeto de melhoria de 
arrecadação do órgão, de forma a ser menos 
dependente de recursos do tesouro do estado. 
O processo de contratação e novos servidores 
está sendo estudado através de uma estratégia 
de abertura de espaço fiscal, com a execução 
de um Programa de Desligamento Voluntário, 
envolvendo os funcionários em regime de CLT, 
criando assim condições fiscais para contrata-
ção de novos pesquisadores e novos extensionis-
tas, para trabalhar principalmente nas regiões 
mais deprimidas e nas cadeias produtivas que 
apresentem  menor densidade de renda para os 
pequenos agricultores.

Sindirural: Haverá alguma mudan-
ça de tratamento ao pequeno produtor 
na assistência técnica? Terá mais as-
sistência? Como isso irá funcionar ou 
ser viabilizado?

Natalino:  O processo de atendimento 
ao pequeno agricultor tende a ser mais impac-
tante, com foco em resultados. Quando você 
estrutura uma cadeia produtiva trazendo para 

lhor qualidade. Aprimora os processos de apoio 
aos agricultores rurais. Calibra melhor a pesqui-
sa. Qualifica o  processo de assistência 
técnica. A incorporação é também um esforço 
que possibilita um ambiente fiscal capaz de  
proporcionar condições para recompor o quadro 
de pesquisadores e de extensionistas rurais.

Sindirural: Quais as principais 
diferenças em unir essas estruturas?

Natalino: A principal diferença é a capa-
cidade de articular em prol do desenvolvimento 
rural e da recomposição das condições de forta-
lecimento da agricultura. E é a possibilidade de 
planejar o desenvolvimento rural e fortalecimen-
to das cadeias produtivas com visão de pesquisa 
e da extensão rural, com foco em resultados. 
É pensar na possibilidade de readequação dos 
sistemas de produção com olho na reconversão 
dos sistemas, no sentido de maior equilíbrio 
dos fatores e uso mais racional de agrotóxicos. 
Criando assim uma nova referência para o rural, 
com mais renda, mais qualidade de vida, mais 
sustentabilidade e menor desequilíbrio social. O 
Instituto nasce com o signo da articulação, tan-
to interna como externa, envolvendo pesquisa, 
extensão rural, agroecologia e logística de ser-
viços, bem como os atores e as entidades envol-
vidos com o negócio rural. Um dos mecanismos 
inovadores do novo instituto é a constituição de 
Centros Mesorregionais, dotados de Conselhos 
Consultivos para discutir com as entidades  
representativas da sociedade, prioridades pro-
gramáticas para um programa de pesquisa e de 
assistência técnica, visando o desenvolvimento 
rural, com estabelecimento de ações integradas 

“IDR-Paraná: busca de 
melhorias  ao produtor”

cos no estado do Paraná.

Sindirural: Haverá realmente uma 
redução de custos ao Estado? Qual a 
estimativa?

Natalino: Houve enxugamentos nos car-
gos em comissão. Está sendo trabalhada a redu-
ção de despesas com aluguel nas diversas sedes 
existentes no estado, haverá otimização do uso 
de estruturas administrativas, e redução da fo-
lha de salário com a implantação do Programa 
de Demissão Voluntária. Todas estas questões já 

sua operação tanto um pesquisador quanto um 
extensionista, as possibilidades de êxitos são 
imensamente maiores. As inovações e os resul-
tados da pesquisa agropecuárias são de prontos 
incorporados na proposta de ação tecnológica, 
com aplicação imediata nas propriedades rurais. 
A possibilidade de contar com a estrutura de 
pesquisadores mais próximo das propriedades 
rurais, que acompanhando a execução, quer 
atuando em pesquisas aplicadas, ou discutindo 
com as lideranças em conselhos consultivos, po-
dem qualificar em muito a oferta dos serviços, 
principalmente aos pequenos agricultores.

Sindirural: O que o Governo do 
Paraná e as entidades envolvidas ga-
nham com essas mudanças?

Natalino: Além da melhoria de entrega 
do serviço com a aproximação da pesquisa com 
a extensão rural e agroecologia, um aspecto a 
ser considerado é a redução do número de car-
gos comissionados. O novo instituto nasce mais 
enxuto. De um quadro com mais de 400 cargos 
existentes nas quatro instituições, tem uma re-
dução de quase 50%. A possibilidade de implan-
tação de um programa de desligamento reduz 
salários de funcionários antigos e proporciona 
entrada de novos servidores, e a sociedade da 
agricultura ganha um órgão moderno, focado em 
métodos mais atualizados de gestão e de aborda-
gem voltados a resultados. O Paraná que já tinha 
um dos mais respeitados instituto de pesquisa 
agropecuária, e uma das mais conceituadas en-
tidade de assistência técnica e extensão rural, 
além do centro em referência em agroecologia 
e a Codapar, passa a ser referência em ação de 
pesquisa e extensão integrada. Uma das con-
quistas imediatas da incorporação é a possibili-
dade concreta de desenvolvimento de uma pauta 
de trabalho, junto com os conselhos consultivos, 
voltada para reconversão dos sistemas de produ-
ção, com o aumento da área de produtos orgâni-

resultaram neste primeiro exercício em redução 
do somatório do orçamento de pesquisa e exten-
são rural.

Sindirural: O que o produtor rural 
ganha com essa mudança? Terá algu-
ma diferença na prática em relação 
ao atendimento, por exemplo?

Natalino: Todas as unidades de extensão 
rural do estado serão mantidas. Não haverá ne-
nhuma dificuldade para o agricultor ter acesso 
aos serviços de assistência técnica. A pesquisa 
estará mais próxima das propriedades ao estar 
ao lado da extensão rural. O serviço será de me-
lhor qualidade. Neste momento trabalha-se no 
desenvolvimento de aplicativos que permitam a 
opção de atendimento remoto também no meio 
rural. 

Sindirural: Quais são os princi-
pais desafios para o senhor como 
gestor e comandante deste do IDR-
-Paraná?

Natalino: O Paraná é, sem dúvida, o 
maior produtor de alimentos do mundo. Pra-
tica a melhor agricultura do país. Mas, ainda 
tem problemas no manejo de solos e no uso de 
agrotóxicos. Isto gera preocupações técnicas 
e ambientais, Além destas, tem problemas so-
ciais. Tem muita gente pobre no campo. Isto 
gera preocupações sociais. É preciso praticar 
uma agricultura mais equilibrada. Sem dúvidas 
este é o maior desafio. Mas, tem também o desa-
fio de compatibilizar culturas tão fortes, quanto 
da pesquisa agropecuária e da extensão rural, e 
atender os pressupostos do governo do estado de 
criar no Paraná a entidade mais moderna do país 
de apoio ao desenvolvimento rural. O IDR – Pa-
raná nasce com 1922 funcionários. Transformar 
este sonho numa realidade é um desafio enorme. 
E, todos nós da diretoria somos gratos por viver 
este projeto e este desafio!

Natalino Avance de Souza 
está desde 1978 no Estado, 
quando entrou na Emater-PR

Natalino Avanci de Souza - Chefe do IDR Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná)

+ DESEMPENHO
+ ECONOMIA+ POTÊNCIA

Rua Francisco Ignácio Fernandes, 124
Jd. Cataratas - Cascavel/PR

Fone (45) 3040-2140

REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES,

MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PICK-UPS
E CARROS DE PASSEIO

www.injediesel .com

Utilize o QR Code abaixo 
para ler essa matéria online 
no nosso portal de notícias
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NOTÍCIA
DIGITAL

A informação sempre foi o bem mais 
preciso do homem. Foi sabendo disso que o 
Sindicato Rural de Cascavel criou a revista 
Sindirural em 2007, tendo a missão de levar 
informação segmentada e dirigida aos inte-
resses do homem do campo. Hoje, 13 depois, 
vemos que essa informação ganhou velocidade 
e se atualiza muito rapido através dos meios 
digitais. "O produtor rural quer saber quanto 
está a cotação da arroba do boi em Chicago 
em tempo real. O dólar muda de humor de 
uma hora para outra. Um fato sobre a colheita 
americana influencia de uma hora para outra 
os preços das commodities. O humor da eco-
nomia Chinesa pode mudar de repente e agitar 
a economia mundial. A velocidade com que a 
informação flui é impressionante e molda 
nosso dia a dia, define nossas ações o tempo 
todo", afirma o publicitário Jair Reinaldo dos 
Santos, editor da revista Sindirural e criador 

COMUNICAÇÃO

Agora a revista SindiRural tem um portal de notícias 
que traz diariamente tudo que acontece de mais 
importante no agronegócio no Brasil e no mundo

do portal de notícias Sindirural News (www.
sindiruralnews.com.br), que está online desde 
o início do mês de maio deste ano. "Nossa re-
vista vai continuar trazendo informação, mas 
com conteúdo mais aprofundado, abordando 
sobre temas mais densos, que afetam a longo 
prazo o agronegócio. Já o portal veio agregar 
notícias diárias, locais, regionais, nacionais 
ou globais, que interessam ao produtor rural", 
salienta o publicitário. 

E o portal é dinâmico, dando suporte para 
conteúdos dos mais diversos formatos, como 
textos, imagens, podcasts (arquivos de áudio), 
vídeos e até transmissões online de aconteci-
mentos. "Com isso, conseguimos trazer para 
o agronegócio um pacote de informações com-
pleto", diz Jair. Diversos recursos ajudam a 
dividir as informações do site. Um deles é a 
definição de temas de notícias, como safra, 
soja, pecuária, etc. O visitante pode escolher 

o tema das informações nas quais se interes-
sa e ir diretamente nele. Não podia faltar as 
cotações das agropecuárias, além da previsão 
do tempo e uma agenda de leilões com conte-
údo atualizados diariamente. 

   AUDIÊNCIA
Desde que foi lançado, no início de maio, o 

portal de noticias www.sindiruralnews.com.
br tem seus números de visualizações e usu-
ários aumentados diariamente. "No segundo 
mês do portal, chegamos a 15 mil visualiza-
ções e 1.500 usuários únicos, que estão visi-
tando regularmente nosso portal", comemora 
Jair. Cada dia mais visitantes se inscrevem 
no site  para receberem diariamente os des-
taques do site em seus emails. O newsletter 

   COLUNISTAS E ARTIGOS
Outro atrativo do site são os colunistas, 

profissionais de comunicação do agro que 
contribuem com conteúdo específico sobre 
os mais diversos temas. José Luiz Tejon, 
Nelson Moreira, Ronaldo Luiz e Luiz Carlos 
Pacheco são alguns deles, que colaboram 
semanalmente com o portal, abordando 
temas como análise de mercado, fortaleci-
mento do agronegócio, marketing digital e 
tendências do setor. O portal também traz 
artigos técnicos e científicos de diversos 
profissionais do setor sobre os mais diver-
sos temas.

   CONTEÚDO DA SINDIRURAL
O portal também disponibiliza o conteúdo 

editorial da revista Sindirural. Todas as maté-
rias publicadas na revista podem ser acessa-
das pelo portal. E a partir desta edição 82, a 
Sindirural traz um QR code (um símbolo grá-
fico que pode ser interpretado pelas câmera 
dos celulares e smartphones) que leva o leitor 
direto ao link da matéria no portal.

diário da SindiRural News atinge hoje mais de 
2.000 emails segmentados de produtores ru-
rais e profissionais do agro. "O portal tem mé-

tricas que nos ajudam diariamente a moldar 
melhor o conteúdo que realmente interessa ao 
segmento", afirma.

COMO A INFORMAÇÃO MUDOU 
COM O MUNDO DIGITAL E 
AFETOU NOSSAS VIDAS

Todo dia uma novidade tecnológica revo-
luciona a maneira de fazermos as coisas. E o 
produtor rural está consciente disso. Pesquisas 
recentes mostram o interesse cada vez mais 
crescente do produtor rural no meio digital.  In-
fluenciado pela geração mais jovem e se cons-
cientizando sobre a importãncia do digital, o 
agricultor usa cada dia mais as redes sociais, a 
internet e os aplicativos para celular.

Com essa revolução digital, os smartphones 
e a Internet tornaram os dados abundantes, oni-
presentes e muito mais valiosos. Praticamente 
todas as suas atividades criam um rastreamen-

to digital – o que significa mais matéria-prima 
para as destilarias de dados. À medida que, por 
exemplo, dispositivos para carros se conectam 
à Internet, o volume de dados aumenta: alguns 
estimam que um carro autônomo gerará 100 
gigabytes por segundo. Enquanto isso, técnicas 
de inteligência artificial, como a aprendizagem 
de máquina, conseguem extrair um valor ainda 
maior desses dados. Algoritmos podem prever 
quando um cliente estará pronto para comprar, 
um motor a jato irá precisar de serviço ou quan-
do uma pessoa terá risco de desenvolver uma 
doença. Gigantes industriais como a GE e a Sie-
mens agora se vendem como empresas de dados.

Esta abundância de dados altera a natureza 
da concorrência. Os gigantes da tecnologia sem-
pre se beneficiaram dos efeitos da rede: quanto 
mais usuários se inscreverem no Facebook, mais 

essa rede se torna atrativa para as pessoas. Com 
dados, há efeitos de rede adicionais. Ao coletar 
mais dados, uma empresa tem mais informações 
para melhorar os seus produtos, o que atrai mais 
usuários, gerando ainda mais dados e assim por 
diante. Quanto mais dados a Tesla reúne dos 
carros autônomos, mais aperfeiçoados estes se 
tornam – razão pela qual, a empresa que vendeu 
apenas 25 mil carros no primeiro trimestre de 
2017, agora vale mais do que a GM, que vendeu 
2,3   milhões.

Hoje, o Google pode ver o que você procura, 
o Facebook o que você compartilha, a Amazon o 
que você compra. Eles possuem lojas de aplicati-
vos e sistemas operacionais e alugam o poder de 
computação para startups, que exploram esses 
dados e  empresas que os utilizam para vender e 
faturar cada vez mais.

O portal de notícias
pode ser acessado

pelo desktop ou pelo
smartphone

Utilize o QR Code abaixo 
para ler essa matéria online 
no nosso portal de notícias
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LEILÕES
ON-LINE

A pandemia mundial da Covid-19 afetou 
radicalmente a vida pessoal e profissional de 
todos, sem exceção, obrigando uma mudança 
radical em muitos hábitos. No agronegócio, 
afetou drasticamente um segmento chave da 

CAPA

A migração do presencial para o online mostrou o 
poder da inovação e adaptação de um dos setores 
principais do agronegócio brasileiro

Panorama Leilões, de Cascavel: exemplo de 
migração para a plataforma digital

pecuária: os leilões de venda de animais. Tra-
dicionalmente realizados em recintos fecha-
dos e com grande número de pessoas, o setor 
foi obrigado a se reinventar para sobreviver. 
"Já vínhamos nos preparando para utilizar-

mos ferramentas digitais online em nossos 
leilões. As transmissões via internet já era 
realidade em muitos, mas era uma ferramenta 
para agregar, não principal", afirma Devair 
Bortolato, o "Peninha", diretor da Panorama 

Leilões, de Cascavel, uma das mais tradicio-
nais leiloeiras do Brasil. 

Mas, como o mote já diz, o “agro não 
pára”. Nas fazendas de pecuária de corte, a 
realidade do dia a dia não mudou e, mesmo 
nestes tempos de isolamento social, a venda 
de animais continua sendo um processo es-
sencial na cadeia produtiva. O mercado se 
obrigou a achar uma solução rapidamente e 
a migração para o ambiente digital foi a saída 
encontrada. "A pandemia nos atingiu em ple-
no período de maior movimentação do merca-
do, que acontece nos meses de março, abril, 
maio e junho", conta Cleber Bortolato, tam-
bém diretor da Panorama Leiões. "Tinhamos 
16 leilões agendados nesse período. E não 
tivemos dúvida do que fazer. Investimos em 
equipamentos profissionais de áudio e video, 
montamos um estúdio e criamos um sistema 
de suporte telefônico para registrarmos os 
lances dos participantes", detalha. 

O processo de preparação dos leilões mu-
dou e, ao invés dos animais serem trazidos 
ao recinto, os profissionais foram às fazendas 
munidos de filmadoras, tripés e máquinas fo-
tográficas. Neste processo, mais vantagens: o 
fim do custo de transporte, deságio de peso e  
stress dos animais.

Rapidamente, os leilões começaram a 
acontecer e os resultados se mostraram me-
lhores do que os esperados. "Tivemos maior 
público, pois aquele pecuarista que por algum 
motivo não poderia estar presente por algum 
motivo, pôde participar de sua casa e tivemos 
mais amplitude, pois a transmissão pode ser 
acessada de qualquer lugar do Brasil ou do 
mundo que tenha internet. 

Mas o melhor resultado foi o aumento de 
vendas. "No dia 18 de julho, realizamos o 14º 
leilão virtual do ano e o balanço indica um 
aumento de 32% nas vendas de animais se 

Em 2020 foram realizados 15 leilões 
virtuais. Mais 10 estão programados.

comparados com o mesmo período de 2019, 
quando realizávamos os leilões presenciais", 
comemora. 

O leilão virtual, que já era realidade há 
algum tempo nos grandes centros do Brasil, 
teve a vinda para o interior acelerada pela 
pandemia, onde teve uma aceitação muito 
grande.  “Houve um aumento na nossa carteira 
de clientes, com a vinda daqueles pecuaristas 
que não traziam o gado em leilão porque não 
queriam gastar com frete, transporte, mão 
de obra, etc. Agora é só filmar os animais na 
propriedade e colocar à venda. Isso também 
aumentou muito o oferta de animais”, conta.

Além disso, houve incremento também 
no alcance dos leilões, ou seja, no número de 
clientes. Mais gente está vendo os animais, 
de locais mais distantes e também agora estão 
comprando. O pecuarista, que muitas vezes 
deixava de ir ao leilão por ser longo o desloca-
mento agora pode comprar um touro ou outros 
animais sentado no sofá de casa.

  PECUARISTAS
  COMEMORAM

E não são apenas os profissionais das lei-
loeiras que estão satisfeitos com a novidade. 
Pecuaristas e donos de cabanhas estão bas-
tante animados com os resultados até então 
apresentados com a mudança total do sistema 
do presencial para o digital.  

Reno Paulo Kunz é um deles. Para ele, a 
mudança veio para ficar. “Cito dois fatores re-
levantes nessa transformação de paradigmas, 
do presencial para o virtual. Um é o respeito 
aos animais. Eles permanecendo na proprie-
dade ficam menos estressados. O transporte é 
exaustivo para os animais, que perdem peso 
e demoram alguns dias para se readaptar. E 
também porque muda o nicho de clientes, pois 
há muito mais gente visualizando. País todo 
pode acessar”, disse.

Segundo ele, em seu leilão a comercia-
lização foi acima das expectativas, vendendo 
para regiões do Paraná onde o presencial não 
“alcançava”. “Ainda tem muitos conservado-
res, que precisam ver o bicho de perto. No 

CONTINUA -->

O cenário exigiu mudanças e diversos investimentos da empresa, como na aquisição 
de equipamentos profissionais para filmagem dos animais nas propriedades
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no nosso portal de notícias
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entanto, acreditam que vão se curvar às no-
vas tecnologias”. Reno acredita que os leilões, 
pós-pandemia, serão mistos. Para ele, lotes 
pequenos vão ser presenciais, mas as vendas 
de lotes grandes serão só digitais. 

Já Antonio Figueiredo, proprietário da 
Cabanha Brangus Boitatá, confessa que no 
inicio ficou receoso com a migração para o 
meio digital, mas afirma que se surpreen-
deu positivamente. “Minha avaliação é muito 
boa. Eu achava que não ia dar certo, porque é 
uma novidade. Fiquei ansioso quando fiz meu 
leilão, mas o resultado final foi bom demais. 
Vendemos os 50 lotes ofertados e tivemos um 
incremento de vendas e valorização em torno 
de 40%”, relatou. 

Figueiredo afirma que o novo sistema 
de vendas foi um sucesso porque para o pe-
cuarista é bem mais prático, evitando trans-
portes, estresse dos animais e também o seu 
próprio deslocamento. “Se for pelo pecuarista, 
não volta mais ao presencial. Eu creio que os 
pequenos produtores ainda vão utilizar esse 
método (leilões presenciais), mas os grandes 
e médios vão todos migrar para o digital. É 
impensável um comprador sair de outros Es-
tados ou de outras regiões do Paraná para vir 
até aqui assistir um leilão se ele pode comprar 
da sua casa”.

 

O FUTURO DOS LEILÕES 
PRESENCIAIS

Devair Bortolatto relata que já havia 
um processo de mudança em andamento no 
mercado de leilões. “Sabíamos que a venda 
através de internet era uma tendência muito 
forte. Já estávamos preparados para isso, 
comprando equipamentos e já transmitindo 
todos os leilões digitalmente, mas os digi-
tais só representavam 20% das vendas. No 
entanto, não esperávamos que ia ser assim 
tão bom”.

Questionado sobre os compradores, Bor-

Devair Bortolato, o "Peninha": 
pensar rápido é essencial diante 

de situações inusitadas

Até o final de julho, a Panorama Leilões já tinha realizado mais de 14 leilões 
online em 2020, com mais 10 programados ainda no mesmo ano

APLICATIVO VAI SER
O PRÓXIMO PASSO 

Cleber Bortolato faz parte da nova geração 
do agronegócio brasileiro. Cresceu no ambiente 
da pecuária, assistindo aos leilões realizados 
pelo pai, Devair, pioneiro do setor no interior do 
Paraná. "Nossa geração teve o privilégio de nas-
cer num ambiente tecnológico. Quando nossos 
pais nasceram, não existia internet e o mundo 
era totamente diferente. Eles tiveram que adaptar 
e sofreram para se adequar às mudanças que a 
tecnologia nos trouxe", afirma. Já a geração de 
Cleber não teve esse problema e, pelo contrário, 
anseia por tecnologia e inovação. "É essencial 
sabermos mesclar, adaptar e pensar muito bem 
nesse processo de mudança, que não pode ser 
radical. Temos que saber dosar a experiência da 
geração dos nossos pais com o anseio da nos-
sa geração", salienta. Assim foi no processo da 
mudança do formato dos leilões para o digital, 
aliando o conhecimento do pai no processo com 

tolatto contou que não “é só a molecada que 
está comprando, mas os mais conservadores 
também”. Apesar de muitos ainda não aderi-
rem ao sistema digital, para Bortolatto é um 
caminho sem volta. Ele acredita que ainda 
existirão leilões presenciais, mas vão dimi-
nuir consideravelmente. 

Embora ainda haja uma resistência de 
muitos produtores a investir em tecnologia e 
a “abraçar” o meio digital, Antônio Figueiredo 

acredita que é um caminho sem volta. “Veio 
para ficar. É difícil uma propriedade rural que 
está investindo em tecnologia não estar sob o 
comando dos mais novos ou em processo de 
sucessão. A participação do jovem na pecu-
ária é uma realidade. As famílias estão preo-

cupadas com a sucessão e estão inserindo os 
jovens no processo e, com isso, a moderniza-
ção e a adoção dessas novas ferramentas vai 
aumentar”, opinou o pecuarista.

Paulo Vallini, diretor do Sindicato Rural 
de Cascavel vê a modalidade como um atra-

Antônio Figueiredo

agronegócio anseia por novidades. E no caso de 
Cleber, a novidade é um aplicativo que vai facili-
tar ainda mais o processo dos leilões. "Notamos 
em nossos leilões que há uma dificuldade de o 
pecuarista acompanhar o leilão no smartphone 
e dar lances ao mesmo tempo. "Para dar o lance, 
tem que mudar de tela e nesse processo perde-se 
tempo e agilidade. Pensando nisso, implementa-
mos o suporte telefônico celular e fixo. O apli-
cativo que estamos desenvolvendo vai facilitar o 
processo, unindo numa mesma tela a transmis-
são e um sistema de lances em tempo real", ex-
plica. Outra facilidade é o cadastro antecipado do 
pecuarista, onde tereremos todas as informação-
es sobre o participante. A novidade deve estar 
pronta para 2021, pois o processo de desenvol-
vimento envolve vários aspectos funcionais que 
devem ser considerados. "Estamos trabalhando 
com muita calma nesse projeto e temos certeza 
que irá contribuir ainda mais para tornar o mer-
cado de leilões mais ágil e rentável para todos 
que participam do processo", comemora.

Cleber Bortolato: olhar
tecnológico sobre o setor

"Se for por pelo 
pecuarista, não volta 
mais para o presencial"

Dr. Reno Paulo Kunz

"Venda de lotes grandes 
deverão ser somente 

através do digital"

tivo para manter os jovens no campo. “O am-
biente rural está mudando e se obriga a usar 
a tecnologia no dia a dia. Isso está ajudando a 
chamar a atenção dos jovens, que já nasceram 
nesse mundo tecnológico e antes não viam 
esse atrativo no campo", afirma. 

a facilidade de lidar com a tecnologia do filho. 
Mas não pára por aí. A nova geração do 
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EXPORTA,
PARANÁ!

Mais uma vez, o agro paranaense não 
decepciona o Estado e o Brasil Mesmo em 
tempos de pandemia, o setor se prevaleceu 
mais uma vez como força principal do Pa-
raná. No primeiro semestre de 2020 as ex-
portações paranaenses alcançaram US$ 7,99 
bilhões, com o agronegócio responsável por 
82,59%% deste total, ou seja, US$ 6,60 bi-
lhões. A participação do agronegócio foi am-
pliada no comparativo com igual período do 
ano passado. As exportações do agronegócio 
cresceram 5,85%, enquanto as exportações 
dos demais setores recuou 20,29%. “Todos 
os anos, mostramos nossa eficiência, nossa 
força e nossa competitividade. Imagina como 
estaríamos se tivéssemos uma logística mais 
eficiente e mais incentivos. O agro respon-
de a todos os estímulos e mesmo em crise 
mundial, se fortalece”, analisou Paulo Orso, 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel. 

Para entender melhor os dados, a Sin-
dirural procurou o economista do Sistema 
FAEP/SENAR, Luiz Eliezer Alves da Gama 
Ferreira. Ele recorda que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) declarou a pande-
mia em 11 de março, mas antes dessa data, 
diversos países já enfrentavam dificuldades 
com a doença, principalmente a China, pri-
meiro epicentro da crise de saúde. “A China 
é um grande vetor do comércio mundial, o 
país compra muitos insumos de países em 
desenvolvimento, e depois comercializa 
bens manufaturados com o mundo inteiro. 
Em meio a pandemia, o país foi o primeiro 
a limitar a circulação de pessoas e merca-
dorias, o que afetou a logística do comércio 
global num primeiro momento, mas que logo 
depois foi normalizado. Havia o temor de que 
dificuldades logísticas pudessem paralisar o 
comércio global com consequências sobre o 
agro paranaense”.

ECONOMIA

82,5% das exportações paranaenses são do 
agronegócio, que se reafirma como principal força 
econômica do Estado mesmo durante a pandemia

No entanto, os números indicam que o 
movimento foi contrário, ou seja, as expor-
tações do Paraná, principalmente do agro-
negócio, ganharam tração mesmo em meio à 
pandemia. “Os fatores que explicam este mo-
vimento são a essencialidade dos produtos 
que o Paraná produz e exporta, mais de 80% 
das exportações são de produtos alimentí-
cios ou energético e a forte alta do dólar, a 
moeda estadunidense subiu 35% no primeiro 
semestre deste ano, com picos acima de R$ 
5,60”

O dólar alto, como Luiz explica, favorece 
as exportações ao melhorar a competitivi-
dade dos produtos exportados pelo país. De 
acordo com ele a China aumentou as com-
pras de oleaginosas, grãos e carnes para 
formação de estoques, já que o país vinha 
sofrendo também com a peste suína afri-
cana e focos de gripe aviária, doenças que 
reduziram a oferta interna dessas proteínas. 
Além disso, a China também lidava com uma 
“guerra comercial” com os Estados Unidos. 

Por isso, a soja brasileira foi novamente 
beneficiada. O complexo soja é o carro-chefe 
das exportações do agronegócio paranaense. 
“Foram US$ 3,26 bilhões no primeiro semes-
tre desde ano, alta de 30,2% em relação a 
igual período de 2019. Em seguida aparecem 
as carnes com US$ 1,43 bilhão, queda de 
4,6% em relação ao primeiro semestre do 
ano passado. A China foi o principal destino 
das exportações do agronegócio paranaense 
no primeiro semestre deste ano (43,32%), 
houve também a ampliação das compras no 
comparativo com o mesmo período do ano 
passado, mais de dez pontos percentuais”, 
informou.

  ANÁLISE
Marcelo Garrido, economista do Deral 

(Departamento de Economia Rural) da Seab 
(Secretaria de Estado da Agricultura e Abas-
tecimento do Paraná), afirma que os resul-
tados foram bem positivos, principalmente 
levando em conta a pandemia que o mundo 
está submetido: 

“Com toda essa questão de pandemia, a 
economia de maneira geral desacelerou. Com 
o dólar valorizado se beneficiou em muito 
as exportações do agro paranaense. Outros 
problemas foram amenizados por essa força 
do agro”, disse.  Mesmo com a forte depen-
dência do Paraná em relação ao agro, Garri-
do afirma que o setor sempre comprova sua 
eficiência e mantêm-se o maior potencial 
estadual. “O agro nunca decepciona”. 

Para o secretário de Agricultura do Pa-
raná, Norberto Ortigara, o agro sustenta o 
comércio exterior. Sua afirmação é embasa-
da nos dados de que as exportações totais do 
Brasil perderam força, mas atingiram 101,7 
bilhões de dólares no primeiro semestre ( 
-7%). Já as importações também caíram 5%. 

No entanto, o agro se destacou nova-
mente. “Mas o agro aumentou suas vendas 
ao exterior (9,7%), atingindo 51,6 bilhões de 
dólares, ou seja, impressionantes 65% das 
vendas totais. Como as importações do agro 
caíram 10%, o saldo comercial foi maior. Di-

Boletim elaborado por técnicos do Departa-
mento de Economia Rural (Deral), da Secretaria 
de Estado da Agricultura e do Abastecimento, 
sobre a situação dos principais produtos agro-
pecuários paranaenses, destacou a exportação 
paranaense do complexo soja. Segundo o bole-
tim, divulgado no dia 17 de julho, as exportações 
desse complexo, que envolve o produto em grão, 
o óleo e o farelo, alcançaram US$ 3,26 bilhões 
nos seis primeiros meses do ano. O valor é 30% 
superior ao do mesmo período do ano passado. 
Em termos de volume, foram 9,42 milhões de 
toneladas enviadas ao Exterior.

A soja em grão é responsável por mais de 
79% da exportação do complexo. No primeiro 
semestre, o Paraná enviou ao Exterior 7,45 
milhões de toneladas do grão. Somente esse 
componente rendeu US$ 2,53 bilhões, valor 
51% superior aos US$ 1,68 bilhão do mesmo 
período de 2019. Ainda de acordo com o bole-
tim, entre os fatores que motivaram o avanço 
estão a maior oferta de soja paranaense nesta 
safra e a relação cambial mais favorável para as 
exportações brasileiras neste ano. A China foi o 
principal destino da soja do Paraná, seguida do 
Paquistão e Bangladesh.

   MILHO E TRIGO
O boletim antecipou o avanço na colheita 

do milho dos próximos dias, caso se confirmas-
se a previsão de tempo mais firme. Até aquele 
momento, tinham sido colhidos 11% da área de 
2,3 milhões de hectares. O Paraná é o segundo 
maior produtor nacional e a previsão para esta 
safra é de 11,4 milhões de toneladas.

O clima mais seco também deve beneficiar 
a conclusão do plantio de trigo no Estado. Sem 

BOLETIM AGROPECUÁRIO 
DESTACOU A EXPORTAÇÃO DO 
COMPLEXO SOJA

previsão de geada no curto prazo, mantém-se a 
expectativa de se atingir 3,7 milhões de toneladas 
do produto, o que pode ser determinante no con-
trole de preços de panificados.

   FRUTICULTURA E
   MANDIOCA

Em fruticultura, o boletim traz análise eco-
nômica e social sobre o hábito, reforçado pelo 
isolamento social, do consumo de alimentos 
industrializados e semiprocessados. E acentua 
que a recomendação da Organização Mundial 
da Saúde é por uma dieta balanceada de frutas e 
hortaliças, com vistas a melhorar a imunidade e 
resistência física.

A cultura da mandioca teve um primeiro 
semestre bastante conturbado. Nos primeiros 
três meses, a falta de chuva dificultou o arran-
quio. Depois, à seca somou-se a pandemia e a 
dificuldade de trabalho de campo, em razão da 
complexidade do transporte. Com isso, aumen-
taram os custos e reduziu-se o fornecimento às 
indústrias. Com a recente flexibilização, o setor 
voltou a funcionar e há reação na demanda pelo 
produto.

   OUTROS PRODUTOS
O boletim traz análise sobre a produção do 

leite, particularmente no Sudoeste do Estado. 
A região é a maior produtora e tem investido 
bastante na melhoria da qualidade do produto 
e genética do rebanho. São encontradas, ainda, 
informações a respeito da produção crescente da 
avicultura de corte brasileira e, particularmente 
do Paraná, primeiro produtor e líder na exporta-
ção, com 40,3% do volume enviado ao Exterior. 
A apicultura, que está em entressafra, também 
foi assunto desta edição do boletim. Assim como 
a olericultura, particularmente a produção de 
batata, e a cultura do feijão, que tem colheita 
da segunda safra e está em desenvolvimento da 
terceira.

visas que entraram, trazendo liquidez e giro 
ao sistema”, analisou.                  

Segundo Ortigara, ao alcançar 6,61 bi-
lhões de dólares, as exportações do agro 
paranaense representaram 12,8% das expor-
tações do agro brasileiro.  “As vendas ace-
leradas do complexo soja (+28%), de açúcar 
(+48%), de carnes (+12%), com destaque para 
suína e bovina, explicam esse comportamen-
to. Temos dificuldades decorrentes da pande-
mia mas o agro continua operante, ajudando 
alimentar mais de 1,5 bilhão de pessoas”.
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ÓTIMO
MOMENTO

Com poucas opções para o cultivo de in-
verno, o trigo ainda é uma grande aposta para 
os produtores rurais do Paraná. Em Cascavel, 
os triticultores apostaram mais uma vez no 
cereal, que está recheado de expectativas para 
a atual safra. Preço e clima devem ajudar pro-
dutores neste ano. 

Segundo informações do Deral (Departa-
mento de Economia Rural) do Núcleo Regional 
da Seab (Secretaria de Estado de Agricultura 
e Abastecimento) de Cascavel, nos 28 muni-
cípios que estão sua responsabilidade foram 
semeados 180 mil hectares de trigo. Cascavel 
detém um terço desta área, com 60 mil hec-
tares. 

Comparado a 2019, a área plantada na re-
gião subiu 13%. Em 2019, os produtores plan-
taram 159.650 hectares. Em Cascavel, foram 
plantados 55 mil hectares, o que contabilizou 
um aumento de área no município de aproxi-
madamente 10%. A área destinada ao trigo 
este ano no Paraná inteiro é de 1,09 milhão de 
hectares, aumento de 6% em relação à área da 
safra anterior.

Para este ano, segundo Jovir Esser, eco-
nomista do Deral, a expectativa de colheita é 
de 3.350 kg por hectare, um pouco a menos 
dos 3.375 kg previstos anteriormente. Porém, 
a média de produtividade registrada em 2019 
foi bem abaixo: 1.476 kg por hectare. “No en-
tanto, na região 29 mil hectares foram perdi-
dos pela geada. Em Cascavel, esse número foi 
de 22 mil hectares”, informou. 

De acordo com o engenheiro agrônomo do 
Deral de Curitiba, Carlos Hugo Godinho, além 
do aumento na área cultivada, a produtividade 
das lavouras também deve ser melhor nesta 
safra. “A expectativa é que sejam colhidas 
3,5 milhões de toneladas do cereal, resultado 
65% maior que o registrado na safra passada”, 
afirma. 

TRIGO

Clima e preço gera cenário otimista para o cereal no 
Paraná. Nos 28 municípios da região de Cascavel, a 
área plantada aumentou 13% em relação a 2019

   PREÇO
Além das boas perspectivas de produção, 

os triticultores paranaenses observam uma 
grande valorização do trigo, que atingiu pata-
mares recordes de preço no primeiro semestre 
de 2020. Segundo a técnica Ana Paula Kowal-
ski, do Departamento Técnico Econômico 
(DTE) do Sistema FAEP/SENAR-PR, dois fa-
tores contribuíram para esta condição. “Além 
do dólar valorizado, tivemos a quebra da safra 
passada que deixou os estoques muito baixos”, 
avalia. No dia 5 de junho, a saca estava cotada 
em R$ 62, um recorde histórico.

Vale lembrar que o Brasil é importador 
de trigo. Se por um lado o real desvalorizado 
favorece os produtores do cereal, por outro, 

Produtores estão esperançosos com a 
safra de trigo deste ano

deve impactar os outros segmentos desta ca-
deia, como os moinhos, por exemplo, de forma 
negativa. “O Brasil importa muito trigo em de-
zembro e janeiro, então a alta dos preços ain-
da não teve impactos tão grandes”, avalia Ana 
Paula. Além disso, também existem reflexos 
da pandemia do coronavírus no setor. “O trigo 
é estratégico para segurança alimentar, então 
alguns países estão buscando muito trigo. O 
mundo está demandando, isso também tem 
impacto nos preços”, acrescenta.

Outro fator que beneficia a cultura este 
ano é a genética. Segundo Jonhy Michael de 
Oliveira Brito, supervisor comercial da Bio-
trigo, o produtor tem boas variedades bem 
adaptadas neste ano. "Essas novas cultivares 
trazem benefícios como melhoramento gené-
tico, maior segurança contra doenças e uma 
melhoria substancial na qualidade final do 
grão", afirma.

Numa análise do cenário atual, o analis-
ta Luiz Carlos Pacheco, da T&F Consultoria, 
afirma que os produtores não devem ter medo 
de apostar no trigo no atual cenário. O preço 
da saca de trigo está atualmente cotado a R$ 
58. "Para o ano que vem, esse valor vai cair 
para R$ 49 por causa da previsão de aumento 
da produção do Mercosul e do Brasil, que deve 
chegar a 1,7 milhão de toneladas a mais.

Segundo Pacheco, o clima é o fator incon-
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trolável da equação quando se fala em trigo, 
especialmente no PR, SC e RS. "Em 2019, ti-
nhamos uma ótima expectativa, mas acabou 
sendo frustrada pela geada que veio na hora 
errada e atrapalhou os planos dos agricultores 
paranaenses", afirma. 

  PIOR CENÁRIO...
Para Pacheco, ainda se tudo der errado 

neste ano, o produtor de trigo ainda vai ter 
lucro. No caso da geada, por exemplo, uma 
das hipóteses que o produtor deve conside-
rar é deixar o trigo na lavoura como palhada, 
como fez o produtor Haroldo Stocker no ano 
passado. Segundo Pacheco, isso aumenta a 
produção de soja em 400kg por hectare, ou 
seja, cerca de 7 sacas, tornando a atividade 
ainda lucrativa. Haroldo, além do benefício 
da palhada, ainda conseguiu pagar todas as 
contas. "Nos outros anos o trigo tem sido uma 
atividade lucrativa também”, relatou Stocker. 

A outra hipótese é o produtor vender o tri-
go como ração. Pacheco explica que  os portos 
brasileiros, de Paranaguá e Rio Grande, tem 
capacidade para navios de 60 mil toneladas, 
enquanto os argentinos só suportam navios de 
25 mil toneladas, tornando o preço do trigo 
ração brasileiro quase o mesmo preço que o 
trigo para consumo humano argentino, em 
função do prêmio.  

  PRODUTORES
Marcio Bizinotti, produtor rural e enge-

nheiro agrônomo, plantou 20 alqueires. Se-
gundo ele, a expectativa é boa. “Caso algum 
problema ocorra no caminho, pelo menos po-
demos contar com o benefício que o trigo trará 
para o solo”, disse.

O produtor rural Claudimir Vezzaro, da 
Linha Barro Preto, em Sede Alvorada, plantou 
seis alqueires. “Por enquanto está excelente. 
Estamos otimistas este ano”, resumiu. 

O diretor do Sindicato Rural de Casca-
vel, Haroldo Stocker, plantou 36 alqueires de 
trigo, em uma propriedade no Centralito, em 
Cascavel. Neste ano, foram três variedades: 
Duque, Sabiá e Sanhaço. “Estou esperançoso. 
Quero colher 120 sacas por alqueire. Só não 
pode vir geada”, comentou.

Lisandro Saroli Veran, diretor do sindi-
cato, plantou 30 alqueires da variedade TBIO 
Toruk na Colônia Melissa, em Cascavel.  “Até 
agora está muito bom. É torcer para não ter 
geada e conseguir ter uma janela boa de co-
lheita. No entanto, não tenho muita sorte 
com trigo não”, disse. Ele conta que parou 
de plantar o cereal em 2012, mas voltou em 
2018. “Milho tem compensado bem mais. Eu 
costumo dizer que o trigo é loteria. É sempre 
uma incerteza, mesmo que as variedades e os 

ENTIDADE BUSCA 
ZONEAMENTO AGRÍCOLA DO 
TRIGO MOURISCO

Alternativa para rotação de cultura, o 
trigo mourisco tem sido uma alternativa in-
teressante aos produtores rurais do Oeste do 
Paraná. Pensando nisso, algumas entidades 
estão buscando junto ao Mapa (Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento) um 
zoneamento agrícola específico para o cereal, 
visando dar mais segurança ao agricultor na 
hora do plantio e ao mesmo tempo estimulá-lo. 
Uma delas é a Areac (Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de Cascavel). O Sindi-
cato Rural de Cascavel também apoia a causa. 

O trigo mourisco é oriundo da Ásia, de 
países como a Rússia, Polônia e Ucrânia. Foi 
introduzido no Brasil por imigrantes poloneses 
russos e alemães no século 20. Hoje, serve ba-
sicamente como rotação de cultura e adubação 
verde, além de ser utilizado na alimentação de 
animais. Entretanto, a semente também é bas-
tante utilizada para o consumo humano, daí a 
necessidade de exportação para o mercado japo-
nês. Eles usam o trigo mourisco para produzir 
um tradicional macarrão da cultura oriental.

O trigo mourisco ou trigo sarraceno 
também é um dos itens que compõe o sele-
to mercado de glúten free, possibilitando o 
consumo a pessoas que sofrem com a do-
ença celíaca e tem intolerância ao glúten.

A média de produção é de 1,4 mil qui-
los por hectare, baixa se comparada a outras 
culturas, mas com a vantagem de ter um ci-
clo rápido – do plantio à colheita são 90 dias. 
Nos municípios que estão sob responsabili-
dade do Núcleo Regional da Seab (Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento do Paraná) 
de Cascavel, foram plantados em 2019 apenas 
100 hectares. Devido às dificuldades da pan-
demia, o levantamento este ano não foi feito. 

Os grãos, feno ou silagem da planta possuem 
o mesmo valor nutritivo das gramíneas, de modo 
que também podem ser usados na alimentação 
animal.No solo, quando utilizado na rotação de 
culturas, é uma espécie altamente tolerante à 
acidez com grande capacidade de utilização de 
sais de fósforo e potássio pouco solúveis no solo 
e também é eficiente no controle de plantas dani-
nhas. Com relação à comercialização, um moinho 
de Ponta Grossa é o grande comprador da região. 

“Estamos em negociação com o MAPA. 
Acreditamos que isso será uma conquista para a 
região”, comentou Cesar Veronese, presidente da 
Areac. O Sindicato Rural de Cascavel apoia a ini-
ciativa. “Tudo que vier ao benefício do produtor 

nós somos parceiros. Se isso dá segurança, 
crédito e acesso ao seguro, por que não?”, 
comentou Paulo Vallini, diretor secretário da 
entidade. 

   VANTAGENS
O diretor do Sindicato Rural de Cascavel, 

Helmuth Bleil Jr, planta trigo mourisco há 
quatro anos. Segundo ele, tem sido uma boa 
opção para rotação de cultura e por seu en-
caixe durante o período das safrinha, ou seja, 
depois do verão e antes do inverno. “O trigo 
mourisco surgiu como uma boa oportunidade 
ao milho. É uma boa opção para os agricul-
tores, mas ele nâo resiste à geada.”, disse.

Segundo ele, ainda há necessidade de 
um investimento em pesquisa. “A varieda-
de que plantamos hoje é a do Iapar, que é 
fruto de uma seleção de grãos importado do 
Japão feita há muitos anos. Mesmo assim, 
ainda vale a pena. No entanto, precisamos 
de mais tecnologia e pesquisa”, comentou. 

Além disso, ele citou outras vantagens 
de plantar o trigo mourisco. “Eu já planto 
com ele todo vendido. Esse ano, o preço foi de 
R$ 42 a saca. Poderia ser maior, mas o con-
trato foi firmado antes da disparada do dólar. 
Outra vantagem é que eu tinha que mandar a 
produção para Ponta Grossa e pagar o frete. 
Agora eles fizeram um entreposto em Casca-
vel, e agora não preciso mais pagar o frete”. 

Helmut planta trigo mourisco há 
quatro anos

preços tenham melhorado bastante nos 
últimos anos”, analisou.

Paulo Vallini, diretor secretário do 
Sindicato Rural de Cascavel, espera que 
a estiagem, que tem ocorrido desde 2019, 

LAVOURAS PARANAENSES 
CHAMARAM A ATENÇÃO
DOS AMERICANOS

No documento Produção Agrícola Mundial, em que 
analisou as perspectivas da produção brasileira de trigo, 
o órgão Departamento de Agricultura dos Estados Uni-
dos (USDA) utilizou imagens de satélite de lavouras do 
Paraná. O material faz parte de relatório do Departamen-
to de Economia Rural (Deral), da Secretaria da Agricultu-
ra e do Abastecimento do Estado.

A análise do USDA destacou as condições do trigo 
no início da safra no Paraná, citando "um progresso um 
pouco acima do ano passado e da média de cinco anos".  
Os relatórios de previsão de safra tanto norte-americana 
quanto mundial, feitos pelo Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos, estão entre os documentos mais 
importantes do mundo para nortear o mercado. Eles an-
tecipam o cenário de oferta e demanda, movimentando 
toda a cadeia do agronegócio e influenciando na forma-
ção dos índices de bolsas de mercadoria e futuros.

possa ser favorável. “Para o trigo a estia-
gem no final do ciclo só ajuda na produti-
vidade e qualidade. Mas tudo indica que 
este ano pode ser muito diferente e o pro-
dutor sair rentabilizado”, comentou.
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MAIS
RECURSOS

Atendendo a boa parte das expectativas 
do setor agropecuário brasileiro, o governo 
federal lançou no dia 17 de junho, em sole-
nidade no Palácio do Planalto, em Brasília o 
Plano Safra 2020/21. Com um volume finan-
ceiro recorde de R$ 236,3 bilhões para finan-
ciamentos (R$ 13,5 bilhões maior que o des-
tinado no ciclo anterior), o contempla todas as 
áreas de investimento, custeio e seguro rural. 
As taxas de juros também são menores, mas 
apesar da queda, o setor produtivo esperava 
um recuo maior.

Aproximadamente 75% dos recursos – R$ 
179,4 bilhões – serão destinados a programas 
de custeio e comercialização. O restante – R$ 
56,9 bilhões – chegará aos produtores por 
meio de programas de investimento. As linhas 
de financiamento estão disponíveis para os 
produtores rurais desde o dia 1º de julho. Na 
avaliação do Ministério da Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento (Mapa), esses recursos 
“devem garantir a continuidade da produção 
no campo e o abastecimento de alimentos du-
rante e após a pandemia”. A expectativa do 
Mapa é de que o Brasil produza 250,5 milhões 
de toneladas no ciclo 2020/21.

A ministra da Agricultura, Tereza Cris-
tina, disse na solenidade que o Plano Safra 
continua focado nos pequenos e médios pro-
dutores. Segundo ela, o incentivo à produção 
sustentável também tem destaque na safra 
2020/2021, que vem com mais recursos e 
melhores condições de financiamento, a juros 
mais baixos. “Semear, plantar, cuidar, espe-
rar florescer e enfim colher os frutos da terra 
é e sempre será algo essencial e belo. Uma 
atividade totalmente ligada à natureza só pode 
ter como caminho a busca da sustentabilida-
de”, destacou a ministra. 

Ela também lembrou que, graças ao tra-
balho do agro e das áreas de transporte e 

PLANO SAFRA

Plano Safra sob a tutela da ministra Teresa Cristina 
nasceu com números que agradaram o setor, R$ 236,3 
bilhões em recursos e taxas de juros menores

logística, o Brasil manteve o abastecimento 
em todo o país e honrou os compromissos 
com seus parceiros comerciais.  “O esforço 
do governo Jair Bolsonaro para viabilizar 
esse Plano Safra é um reconhecimento às 
conquistas e ao potencial do setor que está 
pronto para contribuir para a retomada eco-
nômica”.

Também presente ao lançamento do Plano 
Safra, o vice-presidente da Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José 
Mario Schreiner, fez uma ressalva em relação 
aos juros. O representante do setor produtivo 
entende que a queda das taxas poderia ter sido 
maior. “Nos últimos anos, a taxa Selic caiu da 
casa dos 14% para 3% ao ano. Enquanto isso, 
a taxa de custeio caiu apenas 1% no mesmo 
período. Somos testemunha das grandes ne-
gociações em curso para avançarmos nisso e 
parabenizamos nossa ministra Tereza Cris-
tina pelo esforço para coibir a venda casada 
[na hora de fazer os financiamentos]. Essa é 
a primeira vez que o governo federal se po-
siciona contrariamente a essa prática ilegal”, 
disse. O representante da CNA destacou o fato 
de o Brasil produzir por ano o que seria sufi-
ciente para abastecer os brasileiros por seis 
anos. “O agronegócio mantém sua competi-
tividade e resiliência. Apesar de não sermos 
imunes a crise, não deixaremos de produzir. 
Por isso, precisamos investir em tecnologia, 
precisamos investir nas demandas modernas 
na agropecuária brasileira”, projetou. “Agra-
decemos ainda a atenção ao seguro rural, no 
ano passado já tínhamos registrado um avan-
ço e nesse ano com certeza teremos uma série 
de melhorias”, lembrou.

   CUSTEIO E INVESTIMENTO
Dentre os programas de custeio, o plano 

destinará R$ 33 bilhões a pequenos produto-
res, por meio do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). 
Nesta linha, os juros são de 2,75% e 4% a.a.. 
Já o Programa Nacional de Apoio ao Médio 
Produtor Rural (Pronamp) disponibilizará 
R$ 33,1 bilhões, com juros de 5% a.a.. Para 
os grandes produtores e para cooperativas o 
montante será de R$ 170,1 bilhões, com juros 
de 6%.

Entre os programas de investimento, o 
Programa de Modernização da Frota de Tra-
tores Agrícolas e Implementos Associados e 

Colheitadeiras (Moderfrota) pretende liberar 
R$ 9 bilhões, com juros de 7,5% a.a.. Já o 
Programa de Construção de Armazéns (PCA) 
destinará R$ 2,2 bilhões a produtores que 
queiram investir na implantação de silos e 
complexos de armazenagem, com taxa de ju-
ros de 5% a.a.. Para o financiamento e estí-
mulo de práticas sustentáveis, o destaque é o 
Programa para Redução de Emissão de Gases 
de Efeito Estufa na Agricultura (Programa 
ABC), que terá R$ 2,5 bilhões em recursos, 
com taxa de juros de 6% a.a.

Voltados a cooperativas, o Plano Safra 
contemplou duas linhas de investimento: Pro-
decoop, que terá R$ 1,6 bilhão, e o Programa 
de Capitalização de Cooperativas Agropecu-
árias (Procap-Agro), que destinará R$ 1,5 
bilhão. Conforme o Mapa, ambas terão juros 
de 7%. Ainda segundo o Mapa, outro setor 
beneficiado será o da pesca comercial, que 
terá apoio para acessar o crédito rural. Desta 
forma, a atividade poderá financiar a compra 
de equipamentos e infraestrutura para pro-
cessamento, armazenamento e transporte da 
produção.

   JUROS
Do total dos recursos que serão liberados 

aos produtores rurais por meio do Plano Sa-
fra, R$ 154 bilhões (o que equivale a 65%) es-
tarão vinculados a juros controlados – aqueles 
que requerem equalização da taxa. Os outros 
R$ 82 bilhões serão disponibilizados a juros 
livres, sujeitos a taxas de mercado.

   SEGURO RURAL
O Plano Safra 2020/21 deu atenção es-

pecial ao programa de subvenção ao Prêmio 
do Seguro Rural (PSR), destinando o valor re-
corde de R$ 1,3 bilhão. Conforme a estimativa 
do Mapa, a quantia deve possibilitar a con-
tratação de 298 mil apólices, proporcionando 
a cobertura de 21 milhões de hectares e ga-
rantindo um total segurado de R$ 52 bilhões.

O maior aporte indica que o seguro rural 
é uma das prioridades na política agrícola do 
Mapa. No ciclo 2018/19, os recursos destina-
dos à subvenção do PSR eram de R$ 600 mi-
lhões. Na safra seguinte, os recursos já che-
garam à casa de R$ 1 bilhão. Agora, o volume 
financeiro recebe um aporte de 30%.

“O seguro rural deve ser uma prioridade 
para todo o produtor, independentemente da 
atividade. Com a contratação, existe a garan-
tia de que, caso ocorra alguma adversidade, o 
financiamento será quitado junto a entidade 
financeira e o produtor terá tranquilidade para 
planejar a próxima safra”, destaca o presiden-
te do Sistema Faep/Senar-PR, Ágide Mene-
guette.

LÍDERES REGIONAIS FAZEM
ANÁLISE SOBRE O PLANO SAFRA

Modesto Daga, vice-presidente do Sindicato Rural de Casca-
vel, acredita que diante do panorama econômico do Brasil, com 

a pandemia de Covid-19, o Plano Safra foi muito bom. 
“Os valores de custeio e investimento 

evoluíram numa média de 5,9% em compa-
ração com o ano passado e a redução de juros 

foi de 2% para os grandes, 1% para os médios e 
0,6% para os pequenos. No entanto, comparando 

com a Selic de 2,25%, os juros ainda ficaram caros. 
Mas, se compararmos à inflação, eles ficam interessan-

tes”, analisou. 
Outro ponto destacado por ele foi o direciona-

mento do governo à inovação do setor. “Com a 
diminuição de juros e aumento de prazo para 

o pagamento em praticamente todas as linhas de 
investimento em inovação e tecnologia, o governo de-

monstra seu objetivo de modernizar o setor, estimulando 
o produtor a investir em tecnologia e produzir mais com mais 
sustentabilidade”, 

No seguro rural, ele também elogiou o aumento. “É im-
portante ter em mente que agora podem ser assegurados 22 
milhões de hectares e que, quanto mais produtores rurais 
aderirem ao seguro rural, mas ele pode baixar o preço. Pelo 

meu ver, essa estratégia do governo mostra que a médio e longo 
prazo eles querem acabar com o Proagro, abrindo espaços para 

modelos de seguros como o dos americanos”, comentou.
Para Dilvo Grolli, presidente da Coopavel, os juros deveriam 

ter uma redução maior. “Nós esperávamos uma diminuição de 2 
a 3 pontos”, disse. Ele também elogiou o aumento do seguro rural, 

fundamental para o desenvolvimento do setor e dar segurança ao produtor, 
exposto a muitos riscos. 

Outro ponto negativo apontado por Dilvo foi o Moderfrota. “De uma 
maneira geral, todos os planos estão com boa quantidade de recursos. Com 
exceção do Moderfrota, pois são valores pequenos. No ano passado faltou 
dinheiro. No entanto, com outras linhas do BNDES, por exemplo, esses 
recursos podem ser supridos”. 

Modesto Daga: Plano Safra incentiva modernização do agronegócio
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O trânsito de bovinos e bubalinos entre 
o Paraná, Rio Grande do Sul e os estados do 
Bloco I do Programa Nacional de Erradicação 
e Prevenção da Febre Aftosa (PNEFA) - Acre, 
Rondônia e regiões do Amazonas e do Mato 
Grosso está autorizado pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Com isso, a Agência de Defesa Agropecu-
ária do Paraná (Adapar) alterou seus manuais 
de Trânsito Agropecuário e de Normas para 
Emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), a 
fim de orientar produtores e técnicos sobre as 
novas regras. A medida determinada pelo ofí-
cio nº 121/2020 de 3 de junho considera que 
esses Estados estão em fase de transição para 

se tornarem Área Livre de Febre Aftosa sem 
Vacinação, cumprindo os requisitos necessá-
rios para o pleito junto à Organização Mundial 
de Saúde Animal (OIE), com regramentos e 
controles sanitários consonantes. O objetivo 
é minimizar os impactos das restrições sem 
prejudicar os cuidados sanitários.

Desde outubro do ano passado, o Paraná 
está, oficialmente, livre da vacinação contra a 
febre aftosa. Naquele mês, a ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, assinou a Instrução 
Normativa (IN) que, a partir de 31 de outubro, 
proíbe a manutenção, comercialização e o uso 
de vacinas contra a doença em terras para-
naenses. Com o fim da imunização, o Paraná 

Desde outubro de 2019, o uso e co-
mercialização da vacina contra febre aftosa 
estão proibidos no Paraná, após a compro-
vação da boa qualidade do sistema de vigi-
lância em saúde animal pelo Ministério. A 
campanha de vacinação foi substituída pela 
campanha de atualização do rebanho, que 
neste ano começou em 1º de maio e segue 
até 30 de novembro.

O Estado continua seguindo os procedi-
mentos para alcance do reconhecimento de 
área livre sem vacinação pela OIE, previsto 
para 2021. Entre eles está a realização do 
inquérito soro-epidemiológico do rebanho 
bovino do Estado, com amostras de quase 
10 mil animais, que será concluído neste 
mês. O novo status sanitário vai possibilitar 
abertura de mercados internacionais para os 
produtores paranaenses.

Proibido vacinas

TRÂNSITO
LIVRE

BOVINOS/BUBALINOS

Novas regras do Ministério da Agricultura autorizam 
o trânsito de bovinos entre Paraná, Rio Grande do Sul, 
Acre, Rondônia, regiões do Amazonas e Mato Grosso

deu mais um passo definitivo em direção ao 
reconhecimento internacional como área livre 
de febre aftosa sem vacinação.

A expectativa do Paraná é ser reconhecido 
pela OIE como área livre de aftosa sem vaci-
nação em maio de 2021. A conquista do novo 
status sanitário será resultado de um longo 
caminho, iniciado na década de 1970, quando 
o Paraná começou seu programa de profilaxia 
e controle da febre aftosa. A participação da 
iniciativa privada no processo de estruturação 
do sistema sanitário paranaense sempre foi 
decisiva. “Uma ótima notícia. A conquista do 
status, em si, já é excelente. Agora essa flexi-
bilização melhora ainda mais nossa situação”, 
comentou Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel. 

   FISCALIZAÇÃO
O diretor-presidente da Adapar, Otamir 

César Martins, explica que essa mudança 
não prejudica o trabalho do Estado do Paraná 

pelo reconhecimento nacional e internacional 
como Área Livre de Febre Aftosa sem Vacina-
ção. “Os procedimentos de controle do trânsi-
to animal pela Adapar seguem com o mesmo 
rigor”, diz.

   MUDANÇAS
Com relação aos bovinos e búfalos, além 

de ser permitido o ingresso, independente 
da finalidade, de cargas oriundas de estados 
e regiões em fase de transição no reconheci-
mento do pleito de zona livre de febre aftosa 
sem vacinação, também é permitido o ingres-
so, independente da classificação, de cargas 
oriundas de estados livres sem vacinação, que 
é o caso de Santa Catarina.

 “Para as demais origens, é proibido o 
ingresso para todas as finalidades, exceto 
aqueles para abate imediato e estabelecimento 
de pré-embarque, casos em que a carga deve 
ser lacrada pelo Serviço Veterinário Oficial da 
origem”, explica o gerente de Trânsito Agro-
pecuário da Adapar Muriel Moreschi.

Além disso, a entrada de bovinos e buba-
linos deve acontecer exclusivamente pelos 
Postos de Fiscalização do Trânsito Agropecu-

ário (PFTAs) considerados como de ingresso, 
conforme descreve o artigo 9º da Portaria 
Adapar 289/2019.

Cargas em trânsito deverão respeitar os 
postos listados no inciso I, artigo 9º da Por-
taria Adapar 289/2019 para ingresso e saída 
do estado. “As cargas deverão ser lacradas no 
ingresso e deslacradas na saída do estado”, 
completa Moreschi.

   OUTRAS CARGAS 
Outros animais suscetíveis a febre afto-

sa, como suínos, ovinos, caprinos e silvestres 
suscetíveis podem ingressar apenas pelos 
PFTAs classificados como pontos de ingresso.

Os animais não suscetíveis a febre aftosa, 
como aves, equinos, silvestres não suscetíveis 
e peixes podem entrar por qualquer PFTA, 
independente da classificação, assim como 
produtos e subprodutos de origem animais. 
Animais oriundos do Paraná, inclusive os 
suscetíveis. poderão sair do estado por qual-
quer PFTA, inclusive os de rechaço. 

O resumo das alterações determinadas 
podem ser acessadas no site da Adapar: 
www.adapar.pr.gov.br

Desde outubro de 2019, o Estado 
do Paraná está oficialmente livre 

da febre aftosa sem vacinação
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HORA DO 
ON-LINE

O SENAR-PR está com os cursos presen-
ciais suspensos como medida de segurança 
para frear a disseminação do novo coronaví-
rus. Mas isso não significa que a instituição 
parou de cumprir uma das suas principais 
missões: levar qualificação aos produtores, 
trabalhadores rurais e professores do Para-
ná. Por isso, mantém a pleno vapor as for-
mações na modalidade Educação a Distância 
(EaD). O portal de cursos da entidade (www.
senarpr.org.br) reúne 32 cursos totalmente 
gratuitos, como do Agrinho, Gestão Rural, 
Inclusão Digital, entre outros.

Por meio do portal de cursos do SE-
NAR-PR, os participantes podem assistir às 

SENAR-PR

Com os cursos presenciais suspensos por causa da 
Pandemia, o Senar-PR investe nos ensino à distância, 
com 32 cursos disponíveis gratuitamente

aulas em diferentes formatos, como videoau-
las, textos interativos, slides, imagens e etc. 
Além disso, pela plataforma online é possível 
cumprir com todas as etapas da formação, 
como receber e enviar as atividades obriga-
tórias, consultar tutores e aperfeiçoar suas 
capacidades produtivas.

No portal de cursos do SENAR-PR, os 
interessados podem se inscrever em até três 
capacitações simultaneamente durante esse 
período de distanciamento social. Uma das 
principais vantagens é que as aulas podem 
ser acessadas em qualquer horário e local. 
A flexibilidade proporciona uma organização 
do aluno para que aprenda os conteúdos nos Cada participante pode 

fazer até três capacitações 
simultaneamente, bastando se 

inscrever no portal de cursos da 
entidade

momentos mais apropriados na sua agenda.
As capacitações disponíveis abrangem 

os programas “Gestão da propriedade rural” 
(quatro títulos), “Inclusão digital” (sete títu-
los), “Matemática para a vida” (seis títulos), 
“Português sem complicação” (três títulos) e 
Agrinho (11 títulos), além do semipresencial 
“Manejo de solo e água em propriedades ru-
rais em microbacias hidrográficas”.

“Quem quer aprender e evoluir sempre 
dá um jeito. Com a restrição dos cursos 
presenciais devido à pandemia, o Senar-PR 
tem oportunizado essa plataforma digital. 
Não podemos parar. Aprendizado precisa ser 
constante para continuarmos a sustentar o 
Brasil”, disse Paulo Vallini, diretor secretá-
rio do Sindicato Rural de Cascavel.

   GRANDE PROCURA
Com o início da pandemia de coronaví-

rus, a procura por cursos do SENAR-PR na 

Pneus agrícolas?
Confie em quem mais entende de pneus!

EXCLUSIVIDADE: 
Pneus agrícolas,
industriais e fora
de estrada BKT

(45) 3220 4567Av Aracy Tanaka Biazetto, 9152 - Marginal BR 277   - Cascavel/PR
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www.pneuslefort.com.brO portal de cursos do Senar-PR disponibiliza diversos formatos de 
materiais, como videoaulas, textos interativos, slides e imagens

O Portal de Educação à Distância do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
(EaD Senar) oferece gratuitamente 72 
cursos aos produtores rurais que querem 
se capacitar ou estudar sem sair de casa. 

On-line, o método de ensino à distância 
disponibiliza cursos de todos as naturezas, 
tanto para quem quer estar em dia com as 
inovações do setor como até os mais bási-
cos, para quem ainda não sabe muito sobre 
informática e internet. 

Na parte técnica, atualmente estão 
disponíveis cursos na área da Bovinocul-
tura de Corte; Bovinocultura de Leite; Sui-
nocultura; Agricultura de Precisão; Flo-
ricultura; Heveicultura; ILPF (Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta); Ovinocultura; 
Piscicultura e Silvicultura. Também estão 
disponíveis cursos na área de qualidade de 
vida; inclusão digital; campo sustentável; 
gestão de riscos; empreendedorismo e ges-
tão de negócios e escola do pensamento 
agropecuário e muitos outros. 

Os interessados precisam acessar o 
site (http://ead.senar.org.br/) e se cadas-
trar. A duração dos cursos varia e pode 
chegar até 60 dias e só é permitido cursar 
um por vez. 

O portal de Educação a Distância do 
Senar visa contribuir com a formação e 
a profissionalização das pessoas do meio 
rural em todo o território nacional. Com 
seus cursos on-line, amplia o acesso ao 
conhecimento e abre oportunidades para o 
aumento da produtividade, da renda e da 
qualidade de vida aos brasileiros do campo. 
As únicas exigências são ter um computa-
dor com acesso à internet. 

O aluno matriculado em qualquer cur-
so tem acesso a cartilhas, videoaulas, rede 
de conhecimento e muitos outros recursos 
que facilitam o aprendizado. Um diploma é 
recebido após a conclusão do curso. 

EAD NACIONAL 
TAMBÉM TEM 72
CURSOS DISPONÍVEIS

modalidade EaD aumentou de forma signifi-
cativa. Para as turmas do mês de maio, cujas 
inscrições tinham sido realizadas em março, 
as vagas chegaram a se esgotar. Por isso, 
foram disponibilizadas novas turmas para os 
interessados e agora há disponibilidade de 
vagas na plataforma do SENAR-PR.

As inscrições permanecem abertas para 
todos os títulos até o mês de novembro. Para 
mais informações e inscrições, basta aces-
sar www.senarpr.org.br
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AVANTH SOL. EMPRESARIAIS – (19)  99993-7650

B&M CONSULTORIA – (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS – (45) 3226-6126

LOCAÇÕES LAPA – (45) 3223-2531

MECÂNICA UNIÃO – (45) 3223-2096

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO – (45) 3254-6516

MASTER SOLAR – (45) 3035-5030

RESTAURANTE KILOGRAMA - (45) 3035-5502

HARBOR HOTÉIS – (45) 3218-1818

HOTEL BOURBON CASCAVEL – (45) 3220-4400

O MUNDO DO LIVRO – (45) 3037-5502

SUPRIVEL PAPELARIA – (45) 3224-2004

UNIVEL  – (45) 99819-7171

UNICESUMAR – (45) 3035-3355

UNOPAR  – (45) 3322-9027

CNA ESCOLA DE INGLÊS – (45) 3037-7793

MINDS ENGLISH SCHOOL  – (45) 99901-1797

ESCOLAS FISK CASCAVEL  – (45) 3224-2135

AMAZING INGLÊS – (45) 3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA – (45) 45 3038-9100

KNN IDIOMAS – (45) 3015-8080

CLÍNICA XERRI  – (45) 040-2222

SIND LOJAS – (45) 3225-3437

PSIQUIATRA KARIN S. OREJUELA – (45) 3038-7971

H-VISÃO OFTALMOLOGIA – (45) 3037-5050

UNIMED ODONTO PLANO DENTÁRIO – (45) 3225-3437 

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA – (45) 3096-3241

CLÍNICA SENTIDOS – (45) 99133-0573

CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO – (45) 3038-7555

REHABILITTARE EST. E REAB. OD. – (45) 3322-0177

BEATRIZ D. LONGO CIR. DENT. – (45) 99942-5569

ODONTOFAG – (45) 3035-1919

ENGECTARE  – (45) 5 3220-7448

TOZOAGRO SEMENTES – (45) 226-8899

AGROSAT TOPOGRAFIA  – (45) 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS  – (45) 3227-1050

AGRIBOI PRODUTOS AGROP. – (45) 3224-5115

PLANTAR VETERINÁRIA – (45) 3321-1650

AGREGARE SOL. AMBIENTAIS – (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR – (45) 99147-7844

EVOLUZE CONTABILIDADE – (45) 99993-4414

FOTOCLIQUE – (45) 3035-6417

AGROSOLDAS – (45) 3228-1906

GALERIA DAS FLORES – (45) 3097-6417

3° TABELIONATO DE NOTAS – (45) 3035-5782

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES – (45) 3038-1009

SEGURO DE VIDA ARCOSUL – (45) 3035-5000

JM JARDINAGEM/PAISAGISMO – (45) 99968-8865

5% de desconto para os associados
do Sindicato Rural de Cascavel

OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL - (45) 3099-2633

FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO  - (45) 3035-2655

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA - (45) 3039-1211

REDECLIN – (45) 3223-4662

ODONTO LINE – (45) 3037-7840

CLÍNICA ODONTO TOPI - (45) 3039-3032

CLÍNICA OLHOS DR R. TOLENTINO - (45) 3219-4646

FARMÁCIA FARMAÚTIL – (45) 3223-1679

FARMÁCIAS ESTRELA – (45) 3223-0329

ÓTICA EXCLUSIVA – (45) 3039-1900

ÓTICA CAROL – (45) 3039-4222

ÓTICA OCULAR – (45) 3038-7897

UNIMED CASCAVEL – (45) 3225-3437

SAÚDE

SERVIÇOS

RESTAURANTE

AGRO

LIVRARIA E PAPELARIA

ENSINO & EDUCAÇÃO

ConvêniosNovos associados
Confira quais são as empresas que mantém convênio com Sindicato Rural de Cascavel e oferecem
descontos e condiçoes especiais para os associados e seus familiares

Confira quais são as empresas que mantém convênio com Sindicato Rural de Cascavel e oferecem
descontos e condiçoes especiais para os associados e seus familiares

HOTELARIA
BRUNA LUIZA FOLTZ - COLÔNIA 
CENTENÁRIO_CAMPO BONITO - SOJA  E 
MILHO

CLEIDE C. X. DA SILVA - LINHA GROLLI_
SANTA TEREZA DO OESTE - PECUÁRIA DE 
CORTE

DAIANE PATERNO BERTOLLO - COLÔNIA 
TORMENTA - AVICULTURA E PECUÁRIA 
DE LEITE DANYELLE A. A. NICHI - IPORÃ - SOJA

FABRICIO SALAPATA - COLÔNIA 
BARREIROS - MILHO E SOJA

GIOVANI ORESTES CORTEZE - 
COLÔNIA SÃO FRANCISCO_SANTA 
TEREZA DO OESTE - AVICULTURA, 
OVINOCULTURA E  SUINOCULTURA

GRAZIELLE DE LOURDES VIECHNIESKI - CÉU 
AZUL - PECUÁRIA DE LEITE, MILHO E SOJA

GRIZELLA C. V. V. BARTZEN - SÃO SALVADOR 
- LAZER

JOSÉ ROBERTO DE SOUZA 
- COLONIA ESPERANÇA - 
CENTRALITO - GADO DE LEITE E 
DE CORTE

LUIZ DIOGENES LEPKA CAMARGO - COLÔNIA 
RIO DA PAZ - MILHO, SOJA E PECUÁRIA DE 
CORTE

LUIZ DIOGENES LEPKA CAMARGO 
- COLÔNIA RIO DA PAZ - MILHO, 
SOJA E PECUÁRIA DE CORTE

MARIANA LANG - LINHA 
GONÇALVES DIAS_LINDOESTE 
- SOJA

MARIANI TEREZINHA FINATTO DANIEL 
- PLACA LINDÓIA_ESPIGÃO AZUL 
-PISCICULTURA, MILHO E SOJA,

MARLI S. B. SEGALLA_SÃO JOÃO 
ESPERANÇA-CORBÉLIA_SOJA, MILHO, TRIGO 
E EUCALIPTO

RAFAEL CARLOS PRIETO FERNANDES - 
COLÔNIA SÃO FRANCISCO_SANTA TEREZA 
DO OESTE_AVEIA, SOJA E PECUÁRIA DE 
CORTE

ROSA SUCHEK NENEVE - SÃO JOÃO DO 
OESTE - SOJA, MILHO E TRIGO

ROZANI FOLCHINI - SÃO SALVADOR - SOJA
SOLANO HACK - SÃO JOÃO DO OESTE- SOJA, 
MILHO E TRIGO

SONIA KLANN - COLÔNIA CIELITO_
LINDOESTE - MILHO, SOJA E TRIGO

VILMAR JOSE FEDATO - IPORÃ - GADO DE 
CORTE, SOJA E MILHO

WILLIAM J. R. WAGNER 
-  SÃO FRANCISCO OU LOPEÍ - 
AVICULTURA, OVINOCULTURA E 
SUINOCULTURA

DIAS 25 A 28 DE
AGOSTO DE 2020
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Aniversariantes
Veja quais associados comemoram aniversário no período

01/06/1955 ILDO CARLOS PANIZZON
01/06/1938 ALEIXO FIRMINO BEBBER
01/06/1938 ARMANDO DE SAVASSA LAZARINI
01/06/1981 BRUNO DONDONI
02/06/1954 IRIA BUSA BARANSELLI
02/06/1961 LICIA STOCKER GARDIN
03/06/1960 NEREU BERNARDI
03/06/1949 ALVARO LUCIO DE QUEIROZ
03/06/1940 ADILIS A.  CERVANTES ROMANINI
04/06/1965 MARIA A.  REBELLATO LINHARES
04/06/1968 VOLNEI LUIZ DOLLA
05/06/1965 DENISE ADRIANA M. DE MEDA
05/06/1973 MARCIA MARILIZE RECK
06/06/1954 JOSE OLIVIO FABRO
06/06/1959 ROZY DO BELEM M. BARIZON
07/06/1959 CELESTINO STACHELSKI
07/06/1978 LUIZ FERNANDO A. DA CRUZ
08/06/1941 ADOLAR KONOPATZKI
08/06/1971 MARIZE CRISTINE REISDORFER
08/06/1992 FABIANE GOBBI CARDOSO
09/06/1959 ENIO ROBERTO MENIN
10/06/1951 JOSE CILOEL FARIA
10/06/1959 ROBERT JEFERSON ROESLER
10/06/1987 MILTON JUNIOR NECKEL
11/06/1938 HENRIQUE STRINGARI
11/06/1958 IDILSA FERMO
12/06/1964 ROSEL ANTONIO BOBATO
12/06/1982 RODRIGO MARMENTINI
12/06/1969 MONICA SAROLLI SILVA
12/06/1966 HELIO ANTONIO ZUANAZZI
13/06/1966 ROZIMAR RODRIGUES FEDERIZZI
13/06/1963 SANDRA BEATRIZ K. TOMBINI
15/06/1939 SALAZAR BARREIROS
16/06/1945 ERALDO OLEINIK
17/06/1961 SIMAO MACULAN
17/06/1932 GENI MORESCO TONDO
17/06/1955 EUNISSE INES CAPPELETO
18/06/1939 DINO ANTONIO ZARDO
18/06/1955 CEZAR LUIZ DONDONI
19/06/1963 VILMAR DE CAMPOS
19/06/1946 JOSE NARCI SEIMETZ
19/06/1959 JOSEMAR GILBERTO TONDO
20/06/1959 MARIA ALICE MEURER
20/06/1938 CLUDEMIRO MARIA JORGE
20/06/1934 ALZIRA TEREZA CENI PAN
20/06/1963 REINALDO NERES DE JESUS
21/06/1958 NILTO GALLINA
21/06/1942 LUIZ TEBALDI SOBRINHO

21/06/1988 ELIZETE FATIMA LOURENCE
22/06/1963 SAURO FRANCISCO CORBARI
22/06/1969 CLAUDIA FESTUGATO
22/06/1968 PEDRO TOALDO
22/06/1947 JOAO BALDISSERA
22/06/1944 HELENA PATERNO
23/06/1936 HATSURO OKABE
23/06/1938 KIMIO MATSUSHITA
23/06/1936 DIONISIO TODESCAT
23/06/1949 LUZINETE M. CONSTANTINO
24/06/1943 SEDENEI JOÃO LUPATINI
24/06/1964 JOAO PEDRO CARNIEL
24/06/1956 ODAIR MARCHIOTTI
24/06/1971 FABIO HENRIQUE KONOPATZKI
24/06/1957 ROSELE JOAO SALVATI
25/06/1946 NESTOR JOÃO SOCCOL
25/06/1984 CAROLINE DE CASSIA F.  BUOSI
25/06/1982 RAFAEL CARLOS P. FERNANDES
26/06/1952 VALDIR JOSE BARICHELLO
26/06/1941 MARIA DA GLORIA DAMASCENO
27/06/1963 ADELAR JOSE DE ARAUJO
27/06/1942 JOAO BATISTA HARO DE ALMEIDA
28/06/1957 RENO PAULO KUNZ
28/06/1965 OSVALDO GELINSKI
30/06/1937 IRAIDES TESTA BORTOLATTO

01/07/1956 CLOVIS PEDRO BASTIAN
02/07/1944 AKIRA NAKANISHI
03/07/1969 OSMAR LUIS BONAMIGO
04/07/1979 GESIELE DA ROCHA QUADROS
05/07/1932 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
05/07/1940 NELLI CRIMINACIO FERNANDES
06/07/1947 VALMOR STOFELA E/OU
08/07/1959 NEUSA MARIA N. BUSSADORI
08/07/1959 LEONOR GESUALDO DE OLIVEIRA
08/07/1964 ELZA MARIA DE ARAUJO PINTO
09/07/1991 LUANA CAROLINE WAGNER
10/07/1933 CARLOS PEDRO PIANA
10/07/1940 IVO JOSE FAGUNDES
10/07/1967 MARCIA FESTUGATO CANTO
10/07/1951 RENATO LUIZ OTTONI GUEDES
11/07/1964 LUIZ DIOGENES LEPKA CAMARGO
11/07/1973 LUCIANA ORIBKA
11/07/1959 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
11/07/1965 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12/07/1940 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO
12/07/1957 JOSE ROMILDO VICENTINI
12/07/1971 RENATO ARCHILE MARTINI

12/07/1986 RAFAEL SANTIN
13/07/1946 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13/07/1952 NESTOR SALVATTI
13/07/1965 ADELINO RIBEIRO SILVA
13/07/1974 ADALBERTO CARLOS MORAIS
14/07/1978 EDUARDO OLEINIK
14/07/1967 CELSO HIDEKI KIMURA
14/07/1977 GUSTAVO VICENTIN ROMERO
14/07/1960 BERNARDO MILANO JUNIOR
15/07/1937 ORIDES CARNIEL
16/07/1975 FERNANDA C. V. ROMERO BIAGI
18/07/1970 SIMONE SMARCZEWSKI
18/07/1955 HEINZ SELBMANN
18/07/1979 FRANCISCO ROSSI
19/07/1952 ANA MARIA SPECHT
19/07/1975 MARLI CHERLOWSKI
19/07/1940 NELSON PERTUZATTI
19/07/1987 MARISA STACHELSKI
20/07/1938 MILTON PEDRO LAGO
20/07/1941 JULIO SHUNITI OGASSAWARA
20/07/1968 GUILHERME LAGO NETO
21/07/1944 ARI CASSOL
21/07/1934 FRANCISCO SMARCZEWSKI
21/07/1960 DENIVAL RODRIGUES DE CAMPOS
22/07/1936 ELSON GONCALVES VIANA
22/07/1948 CELESTE TEBALDI
23/07/1983 MARCIO ROBERTO DAL GALO
23/07/1960 IVANETE RIBEIRO PENGA
23/07/1935 LYRO ILTOR KOPPENHAGEN
23/07/1951 OSVALDO JOSE B. CASAGRANDE
23/07/1950 JOCE MARI S. MASSAROLLO
24/07/1934 ELIZEU WILLY SENN
25/07/1936 AGENOR TOMBINI
25/07/1962 JAIRO FRARE
25/07/1970 JAIR FRANCISCO NUNES
26/07/1962 JOSE STEFANELLO
26/07/1973 GIOVANI WEBBER
26/07/1956 ADAIR OLDONI
27/07/1964 AGASSIZ LINHARES NETO
27/07/1990 VANESSA MIRIAN DOLLA
27/07/1973 JONAS RIBERIO DE LIMA
28/07/1938 LEDA THEREZINHA S. LAGO
29/07/1945 IVONE MARTHA BAUTITZ
29/07/1959 EDMUNDO ASCARI
29/07/1976 ELDER CLAYTON CAPELLETTO
29/07/1994 LEONARDO A. R. FEDATO
30/07/1968 CELIO PIOVESAN
31/07/1946 ANGELO C.  ROMERO EUGENIO
31/07/1965 JOAO PAULO ZITTERELL
31/07/1965 LILIANE C.  DA SILVA BARREIROS
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JULHO
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