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O ANO DA
RECUPERAÇÃO

Lideranças do agro paranaense falam sobre as perspectivas para o setor no ano em que a
vacinação contra a Covid-19 promete iniciar a superação da pandemia e da crise mundial.
Janeiro 2021
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IMÓVEIS EM
CASCAVEL
Cidade pólo do agronegócio, Cascavel é o local
certo para morar e investir no mercado imobiliário!

R$ 250.000,00

R$ 350.000,00
Terreno no Pacaembu

Excelente terreno, com área total de 520m². - 13x40
- 2 quadras da Av. Rocha Pombo Cód. TE3042
Metragem do terreno: 520m² - A 2 quadras da Av.
Rocha Pombo.

Apto. no centro de Cascavel
Ed. Portinari. 13º andar, Cozinha e área de serviço com
armários, escritório planejado, despensa, dormitórios com
armários e cama sem colchão, suíte com armários e cama
sem colchão, ar condicionado, bwc com banheira de
hidromassagem, sala de tv com painel e ar condicionado,
bwc social, sacada fechada com churrasqueira.

De 140.000,00
Por 119.990,00

R$ 215.000.00

A partir de

R$ 750.000,00

R$ 600.000,00

ÁREA RURAL

R$ 2.950.000,00

Linda chácara de de 1 alqueire, sendo 600m do asfalto,
70% de mato, 30% mecanizado.

Sobrado Condomínio Treviso
A partir de

3 suite, sendo 1 suíte máster com hidromassagem; Bwc;
Sala de TV; Sala de Estar; Sala de Jantar; Cozinha; Área
de Serviço; Edícula; Varanda; Piscina; Garagem.

R$ 220.000,00

Sitio de 2 hectares - DOCUMENTAÇÃO EM DIA - 20.000m2
- Excelente em água!! A 26km de Cascavel; Rio na Divisa;
Cerca na Lateral; Área em pasto e restante em mato;
Nascente de água; Energia; Possibilidade de fazer açude;
Aceita-se veículo até R$ 100.000,00
INVESTIMENTO: R$ 215.000,00

Consulte valores

ÁREA RURAL

NEWMÍDIA

Confira as excelentes oportunidades em imóveis que separamos para você!

Chácara de 1 Alqueire - (24.200m²) em Lindoeste (última).
Ótimo Acesso (Apenas 1.5 km do asfalto). Rede de energia
(trifásica). Água de poço. 60% mecanizada (boa de plantio).
Topografia boa. (excelente para construir sua casa com vista
para o vale). Documentação em dia, só transferir para o
nome do comprador. *Avalia-se permura, veículo até R$20mil
15% abaixo da FIPE

R$ 130.000,00

!
ENTO

NÇAM

R$ 1.300.000,00

R$ 480.000,00
Apartamente Vivaz Residence

12 apartamentos - 2 por andar. 1 Suíte (persiana com
controle) + 1 dormitório Ampla sacada com churrasqueira. 2
ou 3 vagas de garagem (lado a lado) Depósito. Pontos de
espera para ar condicionado, (sala e dormitórios) Porta de
correr nos dormitórios, acabamento em piso vinílico claro.
Apartamento em acabamento porcelanato 60x1,20.
Aquecimento à gás. Condomínio baixo devido à captação
de chuva, energia solar. Previsão de entrega Março/2021

R$ 2.500.000
Prédio comercial no Centro
Imóvel com excelente localização, 3 quadras da Av. Brasil.
Sala comercial térrea com aproximadamente 240m², já está
locado. Pavimento superior amplo. Proprietário flexível para
negociação, estuda proposta por casa térrea de menor
valor.

Sobrado no Cancelli
Excelente localização em uma região nobre. Térreo:
Garagem 2 carros lado a lado coberto e mais 6 carros
descoberto. 1 sala social, lavabo, Cozinha, sala de jantar,
sala de estar com lareira, área de serviço. Playground,
Campo de futebol. Pergolado. Ampla edícula com
Churrasqueira, bwc e 1 depósito (quarto). Superior: Todos
cômodos com sacada ampla e janelas em alumínio com
aberturas automatizadas (controle remoto), 3 dormitórios,
sendo 2 suítes e 1 suíte master. Ampla sala de estar com
escritório. Interfone; Portão eletrônico; Cerca elétrica e
Câmeras de monitoramento.

Creci 32190-F

LA

R$ 6.300.000,00

R$ 710.000,00
Sobrado no Pacaembu

Ótima localização! Com 1 suíte e 2 quartos, 148,45m2, com
documentação toda averbada, pronta para possível
www.sindiruralnews.com.br
financiamento. Sobra de
terreno aos fundos com pomar.
Excelente possibilidade de ponto comercial em via rápida.

1 Quarto. 1 Suíte. 1 Suíte Master. 4 Banheiro. 2 Salas. 1
Cozinha. Edícula. Área de Serviço 03 Vagas de Garagem
Ótima localização Próximo do Lago Municipal, Quartel,
Ginásio Ciro Nardi. Com fácil acesso para todas as regiões
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ÁREA RURAL
Sítio de 2,14 hectares (21.410m²) - DOCUMENTAÇÃO EM
DIA - Excelente em água!! A 26km de Cascavel; Rio na divisa;
Cerca na Lateral; Área em pasto e restante em mato;
Nascente de água; Energia; Aceita-se veículo até R$
120.000,00.

R$ 600.000,00

Chácara de 2 hectares (20.000m²). A 23,5 km de Cascavel.
Rica em água. Área em pasto, podendo ser macanizada.
Rede de energia.
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Chácara de 18 alqueires. Próximo de Cascavel. A 3km do
asfalto. parte mecanizada e parte em pasto

A partir de

Compre um terreno e
pague com sua safra!

ÁREA RURAL

R$ 326.812,50

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 a 2,5KM do centro.

Condomínio fechado moderno, com
muito conforto para o dia a dia e
ótima localização. Lotes com
excelente topografia, completa
infraestrutura de lazer e diversão
nunca vistos! Terrenos com média
de 1500m². Previsão de entrega
para 2023.

JULIANA

LOMBARDI
CORRETORA DE IMÓVEIS

ÁREA RURAL
40 alqueires sendo 38 de eucalipto com 5 anos

ÁREA RURAL

Condomínio fechado
Coliseu Residence

Leia o QR Code com
seu celular e veja mais
ofertas no nosso site!

R$ 1.150.000,00
Sobrado Maria Luiza

Nos reservamos o direito de corrigir eventuais erros de digitação e/ou atualização de valores

O alqueire

Janeiro 2021

Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR
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Ligue agora:

(45)

99987-0543

julianalombardicorretora@gmail.com
www.sindiruralnews.com.br

www.julianalombardicorretora.com.br
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Ventos da esperança
Nem os mais pessimistas
imaginaram um ano tão difícil como
2020. A pandemia da Covid-19
assolou o mundo e ainda assola,
mas a esperança foi renovada com a
tão abençoada vacinação. Em breve,
se Deus quiser, todos estaremos
imunizados desse mal.
No entanto, precisamos refletir
sobre os aprendizados que ela
nos proporcionou. Entre eles, é
a fragilidade da vida e da nossa
humanidade. Como um mundo
tecnologicamente avançado, com
uma medicina de primeira e dos
mais impressionantes feitos, de
governos competentes e ricos, ruiu
por um simples vírus? Nossos muros
de defesa são inexistentes quando
encaramos uma doença desconhecida,
que não vê raça, não vê condição
financeira e muito menos nação.
Precisamos também refletir
sobre liberdade. Nunca antes (ou
pelo menos, não há muito tempo)
ações irresponsáveis afetaram tanto
e tão rapidamente outras pessoas
como nessa pandemia. Deixar de
usar a máscara ou evitar quaisquer
medidas preventivas, como evitar
4

aglomerações, disseminou a doença a
níveis catastróficos, causando mais de
800 mortes por dia só no Brasil, por
exemplo.
Temos que pensar que o
“fechamento total” ou o “lockdown”
é muito danoso à economia, mas
foi necessário muitas vezes porque
muitos não cumpriram seu papel.
Aquele ditado de que cada um tem
que fazer a sua parte nunca foi tão
verdadeiro.
Mas, muita gente ainda passou
“ilesa”. Dizem que não pegaram,
que isso não existe e que há muitos
exageros. Porém, como confortar
uma família que perdeu uma pessoa
próxima? Um pai, uma mãe ou um avô
para o Covid-19? A pandemia acaba,
mas eles não voltarão.
Depois da tempestade, vem a
bonança. Com a vacinação, tudo isso
ficará para trás. Só não podemos
esquecer de todos esses aprendizados!
Deus irá abençoar 2021 para que ele
seja superior em todos os aspectos
a 2020, um ano cheio de amor, paz,
realizações pessoais e repleto de
saúde!!! E, lógico, grandes safras para
todos nós!
Janeiro 2021

Perspectiva artística ilustrativa da entrada de moradores e visitantes

Publicação oficial do Sindicato Rural de Cascavel
Circulação Bimensal

Pague com sua safra!
Conheça mais detalhes
com nossos corretores.
Realização:

Saiba mais:

Agende uma visita!
Central de Vendas:
(45)

Janeiro 2021

3197-9100

Registro de incorporação sob matrícula no 91.758 no 1º Cartório de Registro Imobiliário da Comarca de Cascavel, nos termos da lei Nº 4.591/64. Todas as imagens são
meramente ilustrativas. Cores, dimensões, textura, materiais de acabamentos e decorativos, paisagismo e detalhes construtivos poderão variar conforme exigências legais
quando da aprovação, ou quando da execução do projeto. O empreendimento será entregue conforme o Memorial Descritivo que fará parte integrante do Contrato de
Aquisição. Realização e Construção: CBS - Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA - CNPJ: 29.228.449/0001-93 - ROD BR 277- KM 604+650 Metros S/N. Intermediação:
GMK Empreendimentos Imobiliários Ltda. CNPJ: 29.994.827/0001-40, Rua Marechal Cândido Rondon, 525 - Bairro Neva - Cascavel/PR – CRECI nº J 06973.
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Nesta edição
EDIÇÃO nº 85
Dez/2020 - Jan/2021

O QUE SERÁ
DO AMANHÃ?

Como o agronegócio vai reagir no ano
em que se espera que a economia supere os impactos negativos da pandemia
mundial de Covid-19? A Sindirural
buscou dados do mercado e foi ouvir o
que esperam as principais lideranças
regionais do setor. Pág. 16

A revista Sindirural foi conversar
com líderes do agronegócio regional
para saber o que eles esperam do
ano de 2021.

Registro de
maquinários

Plataforma ID Agro foi lançada em novembro, em Brasília. Registro trará segurança e também possibilitará dar o bem
em garantia em eventuais financiamentos. Pág. 26

ENTREVISTA

O entrevistado desta edição é Alexandre Vinicius de Assis, diretor de
Vendas da Valtra. Assis é graduado
em Administração de Empresas com
habilitação em Comércio Exterior pela
Universidade Brás Cubas. Pág. 8
www.sindiruralnews.com.br

ABAG e Aprosoja
rompem

O pioneiro na
conservação de solos
O engenheiro agrônomo Nercival Cezar Mendes da Rosa foi o pioneiro a aplicar
técnicas conservacionistas de solo na nossa
região. Artista do solo antigamente, hoje Nercival é um artista das telas. Pág. 28

Briga entre entidades representativas
do agro brasileiro mostra lados ocultos
de instituições, que muitas vezes jogam
contra o setor em vez de apoiá-lo ou o
defender Pág. 32

"Fruto" do Senar/PR
Conheça a história de sucesso e transformação da Fernanda e de sua família
depois de terem feito os cursos do Senar/PR. Pág. 22
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Entrevista
ALEXANDRE VINICIUS DE ASSIS – Diretor de vendas da Valtra

O FUTURO DOS
TRATORES
Sindirural: Como está o mercado de
máquinas agrícolas no Brasil?
Alexandre: O mercado de máquinas
agrícolas no país está aquecido. Apesar dos
problemas climáticos que tivemos em algumas regiões, especialmente no sul, no geral,
o agricultor brasileiro está capitalizado. Os
recordes de safra e a variação cambial contribuíram para isso. Tivemos um bom volume
de recursos no Plano Safra deste ano e esses
recursos já estão apontando para o fim, o que
significa que o agricultor está investindo em
máquinas, modernização do processo produtivo, tecnologia e etc.
Sindirural: A pandemia afetou ou melhorou esse setor?
Alexandre: A pandemia afetou, principalmente, no cancelamento das feiras presenciais, o que nos levou a nos reiventarmos
nesse sentido num espaço curtíssimo de tempo. Nós fizemos isso e com muito sucesso. Os
canais digitais de atendimento e vendas funcionaram muito bem, participamos de eventos
digitais e promovemos o nosso próprio evento, o Valtra Inova, que foi o primeiro evento
ao vivo do Brasil com tecnologia em 360º e
www.sindiruralnews.com.br

Realidade Aumentada. Atingimos altos índices de audiência, com mais de 35 mil views, e
resultados comerciais altamente satisfatórios.
Sindirural: Qual é o resultado da empresa que você representa até agora?
Alexandre: Mesmo com todos os desafios, o resultado do ano é positivo e apresenta
crescimento em relação ao ano passado. Como
disse anteriormente, os resultados das feiras
digitais foram altamente satisfatórios. Em algumas das que participamos, nós conseguimos até mesmo superar os números em comparação com edições passadas e presenciais.
Sindirural: Qual aprendizado o setor do
agro deve levar para esse ano?
Alexandre: Os desafios desse ano serviram para comprovar a capacidade e o comprometimento do agricultor brasileiro. O setor
superou desafios econômicos e logísticos, que
impediram que faltasse o alimento na mesa
do brasileiro. Também vimos uma capacidade
louvável de reinvenção, tanto por parte dos
agricultores, quanto por parte das empresas.
A frase “o agro não pode parar” virou um jargão, pois é algo que se comprovou verdadeira.
O agro não parou.
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Sindirural: O dólar encareceu as máquinas? Como está essa relação preço/qualidade das máquinas esse ano?
Alexandre: A variação cambial certamente tem um impacto no nosso negócio,
mas nós conseguimos absorver esse impacto
graças à diversificação que temos na nossa
cadeia de fornecimento. Mantemos um estoque seguro de peças importadas e trabalhamos com um volume importante de peças
produzidas no Brasil. Portanto, conseguimos
nos manter competitivos. As máquinas estão
cada vez mais tecnológicas e eficientes, com
menor consumo de combustível e maior autonomia no campo, mas os preços têm se mantido competitivos, dando ao agricultor uma boa
margem e um retorno rápido do investimento
feito na modernização da sua frota.
Sindirural: Qual a importância da renovação de frota dos produtores?
Alexandre: A renovação da frota é necessária e está acontecendo. O agricultor tem
buscado cada vez mais por tecnologia e eficiência operacional. Isso impacta diretamente
no lucro final do seu negócio. Com máquinas
mais novas e tecnológicas fica mais fácil produzir mais e melhor sem precisar expandir a
área de plantio. A tecnologia traz competitividade e o agricultor brasileiro tem entendido
isso muito rapidamente. Além disso, as novas
máquinas ajudam na redução da emissão de
CO2, o que também gera valor para o produto
do agricultor.
Sindirural: O que você acha do "Plano
Safra 20/21"? Além disso, qual sua opinião
especificamente sobre o setor de investimentos em maquinário?
Alexandre: O Plano Safra chegou com
recursos satisfatórios e foi celebrado em seu
Janeiro 2021

lançamento. Mas, com o produtor capitalizado
pelo bom momento das commodities e interessado em renovar seu maquinário, esses recursos foram consumidos muito rapidamente.
Agora avaliamos que é momento dos bancos
privados oferecerem condições e linhas de
créditos mais atrativas aos produtores rurais
e apresentarem caminhos para financiamentos. Existe o apetite do agricultor, então,
consequentemente, há oportunidades para as
instituições privadas.
Sindirural: Quais os entraves do agronegócio brasileiro?

“O agronegócio brasileiro
é o mais competente e
profissional do mundo.
Isso precisa ser dito,
antes de mais nada.
Porém, creio que, hoje, o
maior entrave para que
o agronegócio do país
avance ainda mais, é a
falta de conectividade no
campo. Ainda hoje, mais
de 70% das propriedades
rurais no Brasil não têm
acesso à internet”
Alexandre: O agronegócio brasileiro é
o mais competente e profissional do mundo.
Isso precisa ser dito, antes de mais nada. Porém, creio que, hoje, o maior entrave para que

Pneus agrícolas?
Confie em quem mais entende de pneus!
EXCLUSIVIDADE:
Pneus agrícolas,
industriais e fora
de estrada BKT

Janeiro
2021
www.pneuslefort.com.br

Av Aracy Tanaka Biazetto, 9152 - Marginal BR 277 - Cascavel/PR
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O entrevistado desta edição é Alexandre Vinicius de Assis, diretor de
Vendas da Valtra. Assis é graduado em Administração de Empresas com
habilitação em Comércio Exterior pela Universidade Brás Cubas. Com
forte vivência internacional, o executivo concluiu o curso UK Business &
Management Programme pela Bournville College, em Birmingham (Inglaterra),
em 2011. Funcionário do grupo AGCO há mais de vinte anos, tendo passado
por diversas áreas do setor comercial da empresa, Alexandre Assis também se
formou em Gestão de Resultados (especialização “in company”) pela Fundação
Dom Cabral, em 2010 e possui um MBA em Marketing pela FEA/USP, em
2008.

o agronegócio do país avance ainda mais, é a
falta de conectividade no campo. Ainda hoje,
mais de 70% das propriedades rurais no Brasil
não têm acesso à internet. Por isso, para promover a revolução digital sobre esta realidade
e levar conectividade acessível aos produtores
de todo país, grandes empresas de tecnologia,
de telecomunicações e do agronegócio – entre
elas a AGCO – formam e apoiam a Associação
ConectarAGRO. Por meio da tecnologia integrada oferecida pela ConectarAgro, o produtor
conquista a conectividade necessária para o
campo se comunicar com clientes e fornecedores, ter mais acesso às novas tecnologias,
às soluções de monitoramento e processamento de dados do campo e ganhos de tempo
e produtividade, exigidos para manter o alto
nível da agroindústria brasileira em sua tarefa
de alimentar o mundo.
Sindirural: O investimento em maquinário é a solução, do ponto de vista "De
dentro da porteira", para o agricultor se
dar bem?
Alexandre: Sem dúvidas, é uma das soluções. Não a única, mas uma das principais,
uma vez que as novas tecnologias embarcadas nas máquinas trazem redução de custos
e mais eficiência operacional. Um trator como
o Valtra T CVT, por exemplo, por contar com
uma tecnologia única no setor, que é a transmissão CVT, proporciona uma redução de até
35% no consumo de combustível. Isso tem um
impacto financeiro enorme durante o ano safra. Além disso, com o avanço da conectividade no campo, tem sido cada vez mais possível
trabalhar dados em tempo real e corrigir problemas que surgem em meio ao cultivo. Isso
não era possível até pouco tempo atrás, quando o aprendizado de uma safra só podia ser
aplicado na safra seguinte. Dessa maneira, o
agricultor consegue competir com mais força
no mercado. Ainda há muito a ser feito nesse
sentido, especialmente em relação à conectividade, mas temos visto avanços importantes,
como a associação ConectarAgro, da qual a
AGCO, detentora da Valtra, faz parte.
Sindirural: O que os novos tratores tem
oferecido de diferencial para o produtor?

3220 4567

www.sindiruralnews.com.br

(45)

Alexandre: Os novos tratores têm chegado ao mercado com alta tecnologia embarcada, conforto para o operador e recursos de
conectividade e coleta de dados muito importantes para o sucesso de uma safra. Na faixa
de alta potência temos a série Valtra T CVT e
as séries BH e BH HiTech, que são tratores
consagrados justamente pela sua eficiência e
baixo consumo de combustível. Mas também
temos uma gama de produtos de baixa potência que também são altamente tecnológicas
e robustas. Ou seja, o que há de melhor em
termos de tecnologia não fica restrito aos
grandes produtores, também está ao alcance
da agricultura familiar. Recentemente a Valtra
lançou três novas séries para esse público, a
A2R, a A114 e a A114 HiTech. São tratores
de preço acessível, compactos, com cabine, ar
condicionado e de operação simples e confiável, que proporcionam menos paradas indesejadas e aumentam a produtividade do pequeno
agricultor.
Sindirural: O que é o trator do futuro?
Alexandre: O trator do futuro deve ser
aquele que se conecta à uma rede a às demais
máquinas e recursos da propriedade, gerando
dados instantâneos. A gente vislumbra um
futuro em que as máquinas se conversem e
que sejam cada vez mais autônomas, no sentido de interromperem e colaborarem entre
si, em benefício da produtividade e da sustentabilidade, com melhor aproveitamento e
preservação do solo agricultável.
Sindirural: E quando chegaremos à
realidade do trator autônomo? O que falta
para isso acontecer e como isso está?
Alexandre: Já percorremos um bom ca-

www.sindiruralnews.com.br

minho nesse sentido e, sob alguns aspectos,
a autonomia do trator já é realidade. Quando
falamos em trator autônomo, a primeira imagem que temos é a de um trator que realize um
determinado trajeto sozinho, e a automação
em máquinas agrícolas vai muito além disso.
Os tratores mais modernos já são capazes de
realizar uma série de ações de monitoramento
que proporcionam a chance de uma correção
efetiva durante o cultivo, por exemplo. Já temos ferramentas que podemos transferir para
a máquina de maneira automática e, remotamente, controlamos como esta máquina está
trabalhando, seja na própria propriedade ou
por meio das concessionárias.
A automação que já existe nos permite
não só melhorar a qualidade da safra, como
também a preservar mais o meio ambiente.
Por exemplo, na maioria dos casos, as plantas
são exóticas no ambiente rural e precisam de
proteção. Por isso, uma das máquinas mais
fundamentais é o pulverizador. Estamos
entrando na era dos ativos biológicos para
controlar pragas e plantas daninhas. Com a
tecnologia e a automação que nos permitem
trabalhar com o que chamados de “tráfego
controlado”, o trajeto da máquina nos diz
precisamente onde a máquina aplicou defensivos, nos dando assertividade na aplicação e
evitando excessos. Também é preciso controlar quais as condições climáticas são as mais
adequadas ou se o clima está adequando para
a pulverização, fazendo com que as gotas aplicadas atinjam o alvo com assertividade.
Sindirural: O que poderemos esperar
das novas máquinas e equipamentos com
as novas tecnologias?
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Alexandre: As máquinas agrícolas sofreram um processo de transformação. Hoje
temos máquinas com diferentes níveis de automação, desde transmissão inteligente para
trazer um consumo menor de combustível, até
uma quantidade enorme de computadores de
bordo e sensores, que não se vê em carros de
luxo, por exemplo. Os agricultores conseguem
acompanhar a lavoura a distância e as interfaces na cabine são muito fáceis e intuitivas.
E a tendência é que isso se amplie a cada ano,
ainda mais com o avanço da conectividade.
Com maquinários de última geração, todo
mundo ganha: o operador ganha em ergonomia, porque a máquina exige pouco trabalho
de esforço, e o produtor rural ganha em produtividade e rentabilidade.
Sindirural: Os futuros pulverizadores
com as novas tecnologias irão reduzir a
quantidade de defensivos agrícolas por
área ou seja irão fazer as aplicações do
produto somente onde está o problema?
Alexandre: Isso já têm crescido exponencialmente com os pulverizadores atuais,
especialmente os autopropelidos. Por exemplo, na Valtra temos as linhas BS3330H e
BS3335H, que possuem um sistema pendular
único, que ajusta a altura da barra em relação
às plantas e com válvulas de acionamento por
seção em tempo real, que melhoraram e muito
o aproveitamento dos defensivos, diminuindo o desperdício e um problema antigo, que
é o da deriva. Temos avançado rápido nesse
sentido e a tendência é que a aplicação fique
cada vez mais assertiva e econômica, o que é
bom para o agricultor e também para o meio
ambiente.
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Sindicato Rural investe em reformas estruturais

Núcleo da Mulher promoveu Natal Solidário para 48 famílias

Apesar do ano ser bastante difícil e cheio
de desafios devido à pandemia da Covid-19, o
Sindicato Rural de Cascavel aproveitou o período
para realizar algumas melhorias internas e mudanças. Entre as principais estão o investimento
no auditório e na geração de energia solar.
Na parte da estrutura física, o sindicato
realizou a reforma total do auditório, local com
capacidade para 120 pessoas e destinado a ser
palco dos eventos internos e de outros, mediante
locação. “Ele nos atende muito bem e também
agora está mais moderno, pronto para alugar
para empresas e pequenos eventos”, analisou
Paulo Orso, presidente do sindicato.
O espaço agora conta com novo forro, piso,
novos banheiros e o acesso direto com a cozi-

nha, fator que antigamente dificultava a realização de jantares. A acessibilidade foi levada
em consideração, pois foram construídos novos
acessos e rampas. Além disso, um outdoor foi
instalado de frente para a Rua Paraná, com o
objetivo de divulgar os trabalhos e eventos da
entidade.
O outro investimento feito pelo Sindicato
Rural de Cascavel foi o da energia solar. Foram
instalados 30 painéis de energia fotovoltaica (solar) com a potência de 410 Wp e dois inversores.
A potência total do sistema é de 12,3 kWp. “A
matriz energética solar é a energia do futuro e,
além de sustentável, é uma tecnologia acessível
e que veio para ficar. Em 2020, em plena pandemia, o setor cresceu muito e essa procura

comprova que o investimento vale muito a pena”,
comentou André Stock, diretor da Voltes Energia
Solar, autora do projeto.
Segurança
Também foi instalado um sistema de monitoramento por câmeras de segurança. Devido ao forte fluxo de carros e de pessoas durante o fim de semana e da região ser bastante
visada, a entidade já foi alvo de alguns furtos.
Para ajudar a identificar os culpados e inibir
bandidos, diversas câmeras foram instaladas na estrutura dos prédios. “Acreditamos
que além do alarme e monitoramento 24h da
empresa de segurança, agora as câmeras vão
resolver o problema”, comentou Ivanor Melek,
gerente do sindicato.

Tradicionalmente, todos os anos o Núcleo
da Mulher do Sindicato do Rural de Cascavel escolhe uma entidade para proporcionar um Natal
mais especial e diferente. Neste ano, a escolha foi
o Cmei (Centro Municipal de Educação Infantil)
Professora Clementina Moresco Joergensen, localizado no Bairro Interlagos. Foram doados 48
kits natalinos, contendo: um frango, um panetone,
uma caixa de bombom e bolachas. A entrega foi
feita no dia 7 de dezembro. “O que é pouco para
nós, é muito para eles”, agradeceu a diretoria do
Cmei, Lilian Heidrich.
Devido à pandemia da Covid-19, a solenidade foi bem discreta. As crianças, de 3 a 5 anos,
estão em casa e não houve o tradicional lanche
ou coffe break oferecido nas celebrações de fim de
ano. “Se tudo der certo voltaremos aqui no ano
que vem para fazer uma festa bem boa, com Papai
Noel e tudo que elas têm direito. Porém, não podíamos de deixar de ajudar alguma entidade como
sempre fazemos e estamos muito felizes de ter
escolhido esse Cmei”, comentou a presidente do
Núcleo, Maria Beatriz Orso.
A diretora do Cmei agradeceu bastante a doação e disse que elas farão toda a diferença para
famílias das crianças, que são muito humildes.
“Muitas delas ainda vivem no chão batido, com
bastante dificuldades. A pandemia dificultou
a vida delas ainda mais, pois tem que trabalhar

Mais uma vez, grupo de mulheres se destaca pela solidariedade

menos para poder cuidar das crianças em casa”,
comentou. “No entanto, agora com essas doações
e somadas a presentes que ganhamos de outras
pessoas, eles vão ter um Natal muito mais feliz”.
Quem quiser ajudar a entidade pode entrar em
contato pelo telefone: (45) 3902-1440. Brinquedos, alimentos e roupas sempre são bem-vindos.
NÚCLEO É REFERÊNCIA ESTADUAL
No dia 4 de novembro o Núcleo esteve reunido, digitalmente, com representantes da FAEP
(Federação da Agricultura do Estado do Paraná).
A entidade busca criar uma Comissão Estadual
da Mulher, e quer utilizar a de Cascavel como referência. Na ocasião, foram discutidos as dificul-

dades para mobilização e criação dos grupos, os
acertos e os resultados.
Com o passar dos anos, a liderança e o protagonismo feminino vem se destacando no campo. Para chegar lá, é preciso todo um trabalho de
desenvolvimento tanto dos sindicatos como da
Federação. Ações motivacionais, organizacionais,
identificação de líderes entre outras fazem parte
do trabalho. “O trabalho feito pelas produtoras
rurais aqui de Cascavel mostra que tudo isso é
possível. Estamos muito orgulhosos de tudo que
elas têm feito e esse reconhecimento da Faep vem
a coroar tudo isso”, comentou Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de Cascavel.

Além da melhoria da acessibilidade, entidade investiu em sistema fotovoltaico instalado pela empresa Voltes Energia Solar

NURESPOP se reuniu e debateu segurança, Adapar e VTN
No dia 6 de novembro, no auditório do Sindicato Rural de Cascavel, o Nurespop (Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná) esteve mais uma vez reunido. Os principais
assuntos da pauta foram a segurança da região
Oeste do Paraná, falta de servidores da Adapar
(Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e
o VTN (Valor de Terra Nua). Para falar sobre
segurança com autoridade, um dos convidados
foi o deputado estadual Coronel Lee, que já foi
comandante do 5º Comando da Polícia Militar
da região.
Lee contou que na nossa região são 2.500
policias para aproximadamente 2 milhões de
pessoas. Os problemas são outros, pois o número de policiais provavelmente seja o suficiente.
“São presos 6.500 pessoas por mês no Paraná,
mas só 10% fica na cadeia. Além disso, temos
40 mil condenados pela Justiça andando pelas
ruas porque não há espaço nas cadeias. Até não
resolvermos esses problemas, dificilmente a situação muda”, comentou.
Ele também contou sobre um projeto de sua
www.sindiruralnews.com.br

Lee falou sobre a segurança da região

autoria, que funciona mais ou menos como um
“Botão do Pânico” nas propriedades rurais. “Em
eventuais problemas, o produtor apertaria esse
botão, que acionaria direto na polícia já com sua
localização. Isso facilitaria e daria agilidade ao
trabalho da PM”. Também foi discutida uma possível compra de armamento para o batalhão da
região, com o intuito de fortalecer todo o trabalho
da entidade.
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Adapar e ITR
O supervisor regional da Adapar, Juliano
Moura, apresentou os motivos da falta de servidores na entidade, o que tem gerado reclamações
dos produtores rurais. Segundo ele, um concurso seria realizado este para contratação de 30
médicos veterinários e 50 auxiliares, mas ele
não ocorreu devido à pandemia.
O presidente do Sindicato Rural de Marechal
Cândido Rondon, Edio Luiz Chapla, disse com o
VBP (Valor Bruto de Produção Agropecuária)
tão alto da região, o setor deveria exigir mais
atenção ao governo estadual. Os demais concordaram e foi realizado um ofício, juntamente com
a FAEP (Federação da Agricultura do Estado do
Paraná) cobrando atitudes do governo.
Por fim, Paulo Orso apresentou aos presentes o trabalho feito pelo Sindicato Rural de Cascavel em relação ao VTN (Valor de Terra Nua),
índice levado em conta para a cobrança do ITR
(Imposto Territorial Rural). Todos os municípios
precisam realizar esse estudo para rever os valores do imposto cobrado pela Receita Federal.
Janeiro 2021
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ENERGIA ELÉTRICA

Comder discutiu condomínios do leite e Areac
Os conselheiros do Comder (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Cascavel)
estiveram reunidos pela última vez em 2020 no
dia 19 de novembro. Entre os assuntos debatidos
esteve a compra de sêmen para condomínios de
produtores de leite, obras e a apresentação da
Areac (Associação Regional dos Engenheiros
Agrônomos de Cascavel) sobre o prêmio recebido
pela entidade.
Servidores da Seagri (Secretaria de Agricultura de Cascavel) apresentaram os dados da
aquisição de sêmen. Foram 400 doses de sêmen
da raça Holandesa e 200 da raça Jersey, além de
40 litros de nitrogênio.
Quem custeou o investimento, de R$ 20
mil, foi o Comder. Eles foram distribuídos para
condomínios de produtores de leite nas regiões
de Pinhalzinho, Navegantes, São João do Oeste,
Sapucaia, Pinhais e Espigão Azul.
O presidente do Comder, Paulo Vallini, pediu
que na próxima reunião sejam apresentado os
dados de aumento de produtividade ou eventual
qualidade do leite e dos bezerros, com o objetivo
de saber se o investimento está sendo útil e apresentando resultados. Na sequência, o secretário
de Agricultura Renato Segalla apresentou um
balanço das obras ao longo do ano.
Por fim, Cesar Veronese, presidente da

Governo ameaçou cortar
benefício, mas voltou
atrás após trabalho
político das entidades e
associações

Reunião aconteceu no sindicato rural

Areac falou sobre a conquista do tricampeonato do PCQ (Programa Crea de Qualidade), com
a primeira colocação na modalidade de Grande
Entidade.
Criado há 13 anos para avaliar o desempenho e a evolução das entidades de classe do

Paraná nos segmentos da engenharia de agronomia, o PCQ está dividido em três categorias:
pequena, média e grande entidade. De acordo
com o presidente da entidade, Cesar Veronese, a
entidade recebeu também o prêmio de destaque
em qualificação profissional.

Balanço de 2020 é apresentado à diretoria do Sindicato Rural

Respeitando distanciamento e uso de máscara, reunião contou com jantar

Orso conduziu apresentação de balanço

Em tempos de pandemia da Covid-19, diversas instituições e empresas tiveram problemas
para lidar com os novos hábitos e a paralisação
da economia. Dificuldades e desafios foram diários também no Sindicato Rural de Cascavel,
mas com planejamento e união as batalhas foram
menos duras. Para apresentar um pouco sobre
tudo isso, os colaboradores e o presidente Paulo
Orso apresentaram à Diretoria um balanço de

seu setor, como número de atendimentos, serviços prestados e estatísticas internas.
Apesar de um pouco de dificuldades da
“porteira pra dentro” do sindicato, da “porteira
pra fora” tivemos avanços. “Além disso, tivemos
importantes conquistas políticas e conseguimos
avançar em diversos segmentos. O agro está
sendo cada vez mais visto e valorizado no nosso
município”, comentou Paulo Orso.

www.sindiruralnews.com.br

PARANÁ MANTÉM
TARIFA NOTURNA

2020, no dia 19 de novembro.
Número de eventos despencaram, cursos do
Senar-PR caíram significativamente (137 previstos para 25) e até o Show Pecuário presencial
foi cancelado, causando alguns prejuízos à entidade. No entanto, soluções foram encontradas,
como o Show Pecuário On-line, que foi um sucesso entre outras alternativas. Um a um, todos
os colaboradores apresentaram um balanço de
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O governo do Paraná e a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) chegaram a um
acordo para manter a Tarifa Rural Noturna. O
programa beneficia 11,7 mil agropecuaristas
com um desconto de 60% na conta da energia
elétrica consumida entre 21h30 e 6 horas. O
Sindicato Rural de Cascavel teve participação
decisiva nas negociações com as lideranças
políticas e colaborou fortemente para essa
nova conquista.
Conforme o entendimento dos deputados
estaduais, o fim do benefício traria impactos
econômicos ruins para a produção de aves,
suínos, peixes e leite. Para manter o programa, Executivo e Legislativo dividirão as despesas estimadas em R$ 40 milhões.
“Nos últimos dias, fui procurado por entidades ligadas ao setor agropecuário e também por lideranças políticas de todo o Estado
preocupadas com a notícia de que o benefício
seria cortado. Ele será bem importante devido
aos danos econômicos nessa pandemia”, disse o líder do governo na Alep, Hussein Bakri.
O fim da Tarifa Rural Noturna era dado como
certo após restrições orçamentárias e legais
impostas pela ANEEL (Agência Nacional de
Energia Elétrica).
Diante do impasse, como forma de compensação, o governo planejava financiar agropecuaristas para gerarem energia própria a
partir de fontes renováveis (biomassa, vento,
água, sol), por meio do novo programa Paraná
Energia Rural Renovável. No entanto, mudanças no texto da lei que regulamenta a Tarifa
Rural Noturna permitiram a manutenção do
programa até o limite de 4.000 kWh/mês. O
consumo além da cota será cobrado de forma
integral, sem desconto de 60%.
Dos 11,7 mil agropecuaristas beneficiários do programa, 800 consomem acima dessa
quantidade.
Janeiro 2021

Tarifa especial beneficia produtores rurais, especialmente da área da avicultura

Além disso, o novo texto da Tarifa Rural
Noturna interrompe o credenciamento de novos beneficiários. Já os agropecuaristas que
decidirem aderir ao Paraná Energia Rural Renovável automaticamente deverão abrir mão
do desconto na energia elétrica.

TRABALHO ASSOCIATIVO

A FAEP, Fiep, Ocepar, Sindiavipar, Sindicarnes e Sindileite, assim como todos os
Sindicatos Rurais do Paraná, atuaram para
manutenção do benefício.
A proposta de terminar com a TRN consta
do Projeto de Lei (PL) 657/2020, encaminhado pelo governador à Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep), em 24 de novembro. A propositura tem como objeto principal instituir
o Programa Paraná Energia Rural Renovável
– voltado à ampliação da oferta ao campo de
energia de fontes sustentáveis, como a solar
e de biomassa. Ocorre que no último artigo, o
texto prevê a revogação da Lei 18.912/2019,
que criou o Tarifa Rural Noturna. Ou seja, se
o projeto for aprovado, o TRN chega ao fim.
“Não somos contra o Programa Paraná
Energia Rural Renovável. Pelo contrário. O
campo está alinhado ao uso de energia limpa
e a FAEP é pioneira ao incentivar e ajudar a
criar condições para que nossos produtores
instalem sistemas de energia solar ou a partir
de biodigestores. Mas simplesmente acabar
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com o TRN, de uma hora para outra, não é o
caminho. Defendemos que haja um período de
transição, em que ambos os programas coexistam, até que todos os produtores possam
se planejar para investir nas fontes de energia
renovável”, defende o presidente da FAEP,
Ágide Meneguette.
No caso da avicultura, por exemplo, a
energia elétrica chega a representar 20% dos
custos de produção – principalmente, para
manter o controle de ambiência dos aviários.
Além disso, tratam-se de setores que trabalham com margens muito pequenas e que o
fim do subsídio poderia implicar na inviabilidade da atividade – o que geraria um impacto
significativo à geração de riquezas do Paraná.
“Mais uma conquista. Manter esse benefício é fundamental para o nosso setor. São
políticas públicas de incentivo à produção
agropecuária, que precisam ser sempre ampliados, e não retirados quando o setor se
destaca”, comentou Paulo Orso, presidente do
Sindicato Rural de Cascavel. O Sindicato Rural de Cascavel encaminhou ofícios e entrou
em contato com os secretários estaduais, com
os deputados estaduais e até com o governador. “Lutamos pela manutenção dessa tarifa e
estamos com a sensação de dever cumprido.
Por isso é tão importante fomentarmos o associativismo, que nos fortalece em momentos
como esse”, complementou Orso.
www.sindiruralnews.com.br

PERSPECTIVAS

mento do setor, da agroindustrialização e da
juventude, das novas lideranças, dos jovens e
das mulheres no grande movimento do nosso
sécule, que é o movimento da ajuda mútua,
da cooperação. O Dilvo (presidente da Coopavel) falou que o Brasil estaria produzindo 370
milhões de toneladas brevemente e eu apostei
com ele que seria 500 milhões, pois temos todas as condições com o soja, o biodiesel, todos
esses derivados dessa argamassa dos grãos,
dos pescados, da proteína do peixe que está
se fortalecendo nas cooperativas da região."

PERSPECTIVAS
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Como o agronegócio vai reagir no ano em que se
espera que a economia supere os impactos negativos
da pandemia mundial de Covid-19? A Sindirural
buscou dados do mercado e foi ouvir o que esperam as
principais lideranças regionais do setor
O ano de 2020 foi emblemático para a economia mundial. Enquanto setores como a indústria e comércio contabilizaram prejuízos,
o segmento do agronegócio se fortaleceu. A
frase "o agro não para" nunca foi tão verdadeira. A produção industrial em 2020 teve
uma queda de 5,2%, segundo dados do IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada),
enquanto que a agropecuária fechou o ano
com crescimento de 4,3%.
Segundo relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas da Organização
das Nações Unidas divulgados em janeiro de
2021, a economia global deve crescer 2,7%
neste ano, enquanto a economia do Brasil
deve crescer apenas 0,6%. Os especialistas
acreditam que o Brasil sairá da recessão,
mas a recuperação do país será lenta devido
ao aumento do desemprego, a contínua consolidação fiscal e ao crescimento da dívida,
que vão continuar pesando sobre a demanda
doméstica.

ESTIMATIVAS IPEA

O Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea,
com base nas estimativas para o ano de 2020

www.sindiruralnews.com.br

do Levantamento Sistemático da Produção
Agrícola (LSPA), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), estima crescimento de 2,3% e 1,5% do PIB do setor agropecuário de 2020 e 2021 respectivamente.
Em relatório divulgado no final de 2020,
o IPEA prevê uma melhora das estimativas do
LSPA para soja e milho e, novamente, pela revisão positiva dos dados da produção de carne
bovina no terceiro trimestre de 2020, o que
aponta para uma trajetória de recuperação do
segmento em 2021.
No caso do valor adicionado da lavoura, a
projeção de crescimento foi revista de 0,4%
para uma alta de 0,7%. Essa mudança é justificada pelas novas estimativas do prognóstico da produção agrícola presente no LSPA
de novembro, que contou com revisões para
a produção de soja e milho (primeira safra) de
altas de 4,6% e 1,7%, para crescimentos de
5,1% e 3,3%.
Os técnicos alertam que o desempenho
positivo da lavoura em 2021, no entanto, provavelmente será muito dependente de boas
safras nessas duas importantes culturas, já
que outras culturas com peso relevante no
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componente apresentam estimativas de queda
devido a questões climáticas ou de ciclo produtivo. O mesmo prognóstico conta com estimativas de queda para as produções de arroz
e algodão de 1,8% e 13,6%, respectivamente.
Além disso, outras culturas que ainda
não têm estimativas no prognóstico, mas
que devem contribuir negativamente para o
valor adicionado da lavoura, são as de café e
laranja. O café deve apresentar queda elevada
por entrar no ano negativo de sua bienalidade
produtiva e a laranja, por uma estimativa da
Fundecitrus de queda de 30,4% na produção
do cinturão citrícola de São Paulo e do Triângulo Mineiro, que responde por mais de 80%
da produção de laranja no país.
A pecuária, por seu turno, deve ser o
componente que mais deve contribuir para o
resultado positivo do ano de 2021. A estimativa do IPEA para o valor adicionado da pecuária em 2021 foi revisada de alta de 4,4%
para um crescimento de 4,9%. Esse resultado
é explicado por projeções de alta para todos os
segmentos, com destaque para a produção de
carne bovina, onde projeta-se crescimento de
6,1%. Na perspectiva do Instituto, a recuperação da demanda e a engorda dos animais mais
jovens que deixaram de ser abatidos em 2020
devem ser os principais responsáveis por um
aumento expressivo na produção de carne bovina no ano de 2021.

MUNDO COMPRADOR

Para José Luis Tejon, professor, palestrante e uma das maiores autoridades nas áreas
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“Se não formos punidos
com mais estiagens e com
os avanços do custo de
produção, o agro tem tudo
para disparar em todos os
sentidos”
Paulo Roberto Orso
Presidente do Sindicato Rural de Cascavel

da gestão de vendas, marketing em agronegócio, liderança, motivação e superação humana, o mundo inicia 2021 comprando, com
países aumentando suas reservas de segurança, como a Europa e China. "2021 vai ser positivo para quem tem commodities boas para
vender, que é o caso do Brasil com a proteína
animal e o setor de grãos", afirma.
Para Tejon, o ano vai ser positivo, mas
temos que ter muito cuidado e os grandes
embates deverão ficar para 2022. "Como Daniel Kahneman, ganhador do prêmio Nobel de
Economia em 2002, já dizia, temos que ter
cuidado, pois a economia está cheia de acasos, de fatores de incerteza. "Não sabemos
como o dólar fica e, muito provavelmente,
com Biden assumindo a presidência dos EUA
teremos grande enfase no meio ambiente e
sustentabilidade, com acordos melhores entre
EUA e clientes internacionais. Temos que ter
cuidado e não brigarmos com clientes, pois os
maiores inimigos que podemos ter somos nós
mesmos.", salienta.
Ele vê o ano positivo, pois estamos vindo de uma supersafra e teremos outra muito
provavelmente, se São Pedro não atrapalhar.
"E um recado para os agricultores: cuidem de
suas propriedades, invistam em tecnologias,
não se acomodem na produtividade atual.
O interior do Paraná é muito rico e forte no
cooperativismo, tem o melhor cooperativismo
do país. Que haja cada vez mais um fortaleciJaneiro 2021

Para Paulo Orso, presidente do Sindicato
Rural de Cascavel, as perspectivas não poderiam ser mais positivas no atual cenário.
"Não somente em 2021, mas os próximos
cinco anos têm tudo para serem extraordinários para o agronegócio". Para Orso, "se não
formos punidos com mais estiagens e com o
avanço dos custos de produção, o agro tem
tudo para disparar em todos os sentidos.
Novos mercados se abrem diariamente para
o agro brasileiro, mostrando a força e a eficiência do produtor rural e a qualidade dos
produtos brasileiros".
O mesmo ponto de vista positivo é compartilhado por Dilvo Grolli, diretor presidente
da Coopavel. Para ele, as perspectivas para o
agronegócio paranaense no ano de 2021 são
excelentes. "Primeiro nós temos a recuperação das lavouras no mês de janeiro devido as

“A economia está cheia
de acasos, de fatores de
incertezas, como a posse
de Joe Biden e dúvidas de
como vai ficar a cotação
do dólar neste ano”
José Luiz Tejon
Especialista em marketing no agronegócio
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chuvas que voltaram. Por isso teremos uma
produtividade dentro das perspectivas das
produtividades médias dos ultimos anos",
comemora. "Temos também a soja e o milho
com o valores acima de 70, 80 ate 90% do que
era um ano atrás. A questão dos insumos que
foram aplicados na lavoura que temos no campo hoje, tiveram um preço de 20% a 30% por
cento a mais, mas em compensação a soja e
o milho estão com preços muito superiores de
até 90%", comemora.
Ele estima um bom cenário também para
o milho safrinha, que está prometendo bons
preços, com os produtores rurais já anteciparando suas compras e garantindo os valores
de insumos dentro de condições boas para o
plantio de milho segunda safrinha, que também está muito promissor, muito bom para
o produtor e muito melhor do que foi a safra
anterior, em questão de comparação da majoração dos preços do milho e insumos. "Depois
teremos a safra de trigo, que vem sendo valorizado há vários meses do ano de 2020 e agora temos a confirmação dessa valorização em
2021. Os insumos do trigo também tiveram
uma aumento de 20%, 25%, mas o preço do
trigo teve valorização de 30% até 40% a mais
comparado ao ano anterior", salienta Dilvo.
Quanto aos grãos, a expectativa de Dilvo
também é muito positiva. "O aumento do soja
do milho reflete no custo de ração e no custo
do frango vivo, do suíno vivo, do leite, do boi.
O boi está tendo reação de preço. O suíno está
com uma queda de preços mas não tão acentuada quanto o frango. Está operando bem no
mercado com questão de custo preço de custo
e venda".
Para ele, o frango é mais complicado.
"Tivemos uma boa oferta em 2020 e as exportações ficaram mais ou menos equilibradas. Então tivemos um aumento de 4 a 5%
na produção, que levou a um desquibulibrio
entre oferta e demanda, o que levou o mercado a reagir. Então tivemos um preço alto de
ração, um preço alto para produção de carnes
e tivemos uma oferta muito grande de carnes
no mercado, principalmente carne de frango.
Tivemos que repassar esse custo ao preço nos
meses de dezembro e janeiro. O que temos que
entender agora na pecuária é que precisamos
absorver esse custo, que é irreversível, pois
o custo dos grãos está na ração e a ração
está no custo dessas carnes", salienta o líder
agropecuarista. Para ele, deve-se agora procurar entender o mercado, buscar equilibrar
essa oferta e demanda para que tenhamos um
mercado que recupere esses preços baixos de
hoje, principalmente o frango e um pouco do
suíno.
Dilvo afirma que 2021 é um ano que promete na agricultura e na pecuária. "É somenwww.sindiruralnews.com.br

te uma questão de ajuste. Esperamos também
um preço internacional em dólar para as carnes e também o aumento da demanda internacional, porque esses serão dois pilares de
equilíbrio do mercado interno e externo. Com
isso, teremos condições de fazer um preço de
recuperação para o frango. "Não se fala em
margem na carne do frango e sim em recuperação de preço porque o aumento do soja e do
milho foi tão grande que o consumidor não absorveu isso. Precisamos agora diminuir essa
defasagem entre o custo de produção e o valor
de venda", finaliza.
Irineo da Costa Rodrigues, diretor-presidente da Lar Cooperativa Agroindustrial, presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar) espera que em 2021 o Brasil e o mundo se
vejam livres, ou menos vulneráveis, à maior
pandemia do século, que tanto sofrimento infligiu à humanidade nos últimos meses.
Na sua visão, o cenário mundial deve melhorar com a chegada das vacinas contra Covid-19 que vão salvar vidas preciosas e também estancar a sangria que vem devastando
a economia das nações, fechando empresas,
causando desemprego e levando milhões de
pessoas à pobreza. "Para nós do agronegócio,
que foi o grande sustentáculo da economia
brasileira nessa difícil travessia, o ano de
2021 acena com as melhores expectativas,
que agora ganham ainda mais consistência
diante da possibilidade de uma rápida recuperação dos negócios em escala global", afirma.
Segundo Irineu, "entramos em 2021 com
muito otimismo ao vermos preços justos e estimulantes em toda a cadeia agropecuária, o
que anima e incentiva o setor a seguir investindo e aumentando a produção. Especificamente para a Lar, é um ano para consolidarmos o processo de expansão de nossas atividades, olhando tanto para o mercado interno
como para o externo. Em 2019 chegamos a um

CONFIRA AS PREVISÕES DE MERCADO PARA ESTE ANO DO CEPEA
(Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Esalq/USP )
ARROZ: Apesar de maior rentabilidade em 2020, incerteza sobre a demanda limitará
investimentos
BOI: Demanda externa e oferta ainda enxuta devem seguir sustentando preço
CAFÉ: Menor produção em 21/22 poderá manter preço firme
CITROS: Provável baixa produção em 21/22 tende a manter preços firmes
FRANGO: Competitividade da carne de frango deve continuar em alta
LEITE: Baixa oferta deve manter acirrada disputa por matéria-prima

“Em 2021 devemos
procurar entender
o mercado, buscar
equilibrar a oferta
e demanda para que
tenhamos um mercado
que recupere os preços
baixos, principalmente do
frango e do suíno.”
Dilvo Grolli - Presidente da Coopavel

faturamento de R$ 6,949 bilhões, e ao findar
2020 atingimos R$ 10,781 bilhões, 55,14%
superior ao ano anterior. Em dois anos, a Lar
dobrou de tamanho e tornou-se a cooperativa
do agro que mais emprega no Brasil, totalizando mais de 20 mil colaboradores.
O investimento da Lar na agricultura incluiu a modernização da recepção de grãos em
São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu. No Mato Grosso do Sul, foram construí-

“O ano de 2021 acena com
as melhores expectativas,
que agora ganham ainda
mais consistência diante
da possibilidade de uma
rápida recuperação dos
negócios com a vacinação”
Irineo da Costa Rodrigues
Diretor-presidente da Lar

e as unidades de abate de aves de Cascavel e
Matelândia", salienta. Quatro novos complexos industriais (Rolândia, Caarapó, Marechal
Cândido Rondon, que começou a operar no
mês de janeiro, e Bom Jesus, em Medianeira,
que ficará pronta em 3 anos), completam, resumidamente, os avanços que a Lar teve nos
últimos meses as suas mais diversas áreas de
atuação.
"Vislumbramos, assim, um ano com excelentes perspectivas para o agronegócio nacional e muito trabalho para gerar renda para
nossos associados, levar alimentos de qua-

MILHO: Demanda aquecida deve manter os preços firmes
OVINOS: Possível melhora na economia poderá sustentar preços
OVOS: Consumo deverá continuar elevado
SOJA: Menor estoque poderá sustentar preços
SUÍNOS: Setor pode ter mais um ano favorável, apesar de alto custo de produção
TRIGO: Câmbio e menor oferta argentina serão fatores-chave

As previsões completas
para cada setor do agro
estão disponíveis no
nosso portal de notícias:
www.sindiruralnews.com.br

lidade à mesa das famílias e contribuir para
o desenvolvimento socioeconômico do nosso
Estado e do nosso país", ressalta o presidente
da Lar.
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paranaense, a nova licitação para concessão
das rodovias pedagiadas é um ponto crucial,
segundo Irineo, para a sociedade paranaense
em 2021. "Temos que envidar todos os nossos
esforços para convencer os governos federal e
estadual de que é vital para a competividade
de nossa produção termos a menor tarifa possível", afirma o líder cooperativista.

PIB AGROPECUÁRIO VERSUS PIB TOTAL - PROJEÇÕES

PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PIB AGROPECUÁRIO POR
COMPONENTE (ao final de 2020 e 2021)

Taxa de variação em relação ao ano anterior em %

Índice 2019 = 100

ELABORAÇÃO: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. Nota: O componente outros inclui os produtos de
exploração florestal e da silvicultura, da pesca e da aquicultura (peixes, crustáceos e moluscos)
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das quatro novas unidades para recepção de
grãos. Na pecuária, em suinocultura, concluímos a ampliação da atividade com o alojamento de 10 mil matrizes na Unidade Produtora
de Desmamados. "Na avicultura, face à diretriz de seguirmos crescendo nesse segmento,
essencial para agregar valor e viabilizar pequenas propriedades, ampliamos a produção
de pintainhos, as fábricas de rações de Santa
Helena, São Miguel do Iguaçu e Medianeira

MANDIOCA: Menor oferta e retomada da economia poderão alterar a dinâmica do
mercado

FONTE: Projeções do Dimac/Ipea
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MERCADO

REPRESENTATIVIDADE

CONSELHEIRO
DO CONFEA
O engenheiro agrônomo cascavelense Daniel Galafassi
agora representará a categoria em Brasília
O engenheiro agrônomo Daniel Galafassi, de Cascavel, tomou posse dia 18 de
novembro no cargo de conselheiro federal
do Confea (Conselho Federal de Agronomia
e Engenharia). Cascavel ganha força em representatividade na categoria, já que o presidente do Crea/PR (Conselho Regional de
Agronomia e Engenharia do Paraná), Ricardo
Rocha, também é de Cascavel.
As funções do conselheiro federal são
analisar e decidir sobre projetos de resolução
destinados a regulamentar e executar a lei
5.194/1966 e sobre projeto de decisão normativa destinada a fixar entendimentos ou
a determinar procedimentos para unidade de
ação do Sistema Confea/Crea. Eles também
têm a função de regulamentar questões de
integração com o Estado e com a sociedade,
de habilitação e fiscalização profissional, e
de controle econômico-financeiro; bem como
apreciar e decidir sobre ato normativo do
Crea e deliberar em última instância sobre
processos de infração à legislação e ao Código de Ética Profissional, entre outras competências fixadas pelo Regimento do Confea.
O Plenário do Confea é constituído por
um presidente e por dezoito conselheiros federais titulares e respectivos suplentes com
mandato de três anos, sendo sua composição
renovada anualmente em um terço. O Paraná
conta hoje com dois conselheiros engenheiros agrônomos. Agora, Daniel é um deles.
“Inicialmente gostaria de agradecer,
juntamente com a conselheira suplente Márcia Laino, todos os profissionais do Paraná
pelo apoio recebido nesta eleição. Como a
vaga era para a modalidade agronomia, a
qual contempla as engenharias agronômica,
agrícola, florestal e de pesca, procuramos
realizar um trabalho congregando todas as
demandas em uma candidatura única. Com
a impossibilidade de nos reunirmos presencialmente com os profissionais das diversas
modalidades, realizamos inúmeras reuniões
virtuais, procurando receber sugestões e
www.sindiruralnews.com.br

"O contato que tenho com
as muitas associações de
engenharia e agronomia
vai facilitar o diálogo
e proporcionar uma
interação muito próxima
com o sistema Confea/
Crea”
Daniel Galafassi - Membro do Conselho
Federal de Agronomia e Engenharia

apresentando propostas para a valorização
profissional e na defesa da sociedade”, disse.
De acordo com ele, o benefício para os
profissionais da região é grande. “A nossa
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região possui várias associações de engenharia e agronomia, como por exemplo a
AREAC (Associação Regional dos Engenheiros Agrônomos de Cascavel), a qual sou associado, proporcionando uma interação muito próxima e facilitando o diálogo constante
com estas entidades altamente representativas dos profissionais do Sistema Confea/
Crea. Além disso, temos o presidente do
Crea/PR, engenheiro civil Ricardo Rocha,
que também é de Cascavel, facilitando uma
vez mais o relacionamento não só a nível regional como estadual”.

O QUE FAZ O CONFEA?

O Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) instituído juntamente
com os Conselhos Regionais de Engenharia
e Agronomia pelo Decreto nº 23.569, de 11
de dezembro de 1933, é a instância superior
da fiscalização do exercício das profissões.
Trata-se de entidade autárquica dotada de
personalidade jurídica de direito público, que
constitui serviço público federal, com sede
e foro na cidade de Brasília e jurisdição em
todo o território nacional.
O principal objetivo do Confea é zelar
pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do País, observados os
princípios éticos profissionais. Entre as
atribuições do Confea estão baixar e fazer
publicar resolução e decisão normativa;
homologar ato normativo de Crea; aprovar
proposta de composição dos plenários do
Confea e dos Creas; julgar, em última instância, matéria referente ao exercício das
profissões inseridas do Sistema Confea/
Crea e as infrações ao Código de Ética Profissional, bem como recurso sobre registro,
decisão ou penalidade imposta pelos Creas
ou sobre decisão da diretoria executiva da
Mútua; promover a unidade de ação entre os
órgãos que integram o Sistema Confea/Crea
e a Mútua; supervisionar o funcionamento
dos Creas e da Mútua; dirimir dúvida, quando houver controvérsia sobre matéria no
âmbito do Crea; fixar e alterar as anuidades,
emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e pessoas jurídicas; registrar obras
intelectuais de autoria de profissionais do
Sistema Confea/Crea; posicionar-se sobre
matérias de caráter legislativo, normativo ou
contencioso de interesse do Sistema Confea/
Crea; articular com instituições públicas e
privadas sobre questões de interesse da sociedade e do Sistema Confea/Crea; e manter
atualizadas as relações de títulos, cursos,
instituições de ensino, entidades de classe,
profissionais e pessoas jurídicas registrados
nos Creas.
Janeiro 2021

CONDOR
AGRONEGÓCIOS
SE RENOVA
Uma história de respeito e credibilidade
não se escreve do dia para noite. Assim a
Condor Agronegócios chega ao seu 29º aniversário em 2021. "Nossa empresa é fruto
de um árduo trabalho do compromisso com
as raízes e tradições", afirma Nestor Salvati,
diretor da empresa.
A Condor teve seus fundamentos lançados no Oeste do Paraná na década de 50, com
a chegada das famílias Salvati, Barzotto e Salton que trouxeram do Rio Grande do Sul, além
do espírito empreendedor, o respeito pela terra e pelo agricultor.
Com unidades nas cidades de Cascavel e
Corbélia, “contamos com estrutura moderna
para atender na íntegra o empresário do campo, recebimento ágil com tombador e estocagem de grãos com silos horizontais e verticais
de alta capacidade, capaz de movimentar mais
de 2 milhões de sacas por ano” afirma Jorge
Roberto Barzotto diretor da empresa.
Conhecida e reconhecida no mercado pela
solidez e confiança, a Condor Agronegócios
trabalha com as melhores marcas de insumos agrícolas nacionais e internacionais que
existem no mercado, devidamente testadas e
aprovadas em sua fazenda experimental, possibilitando maior segurança ao seu cliente no
momento da compra.
Referência na região oeste do paraná,
contamos com profissionais altamente capacitados para maior assertividade nas recomendações técnicas, com foco no aumento
de produtividade e lucratividade dos nossos
clientes, auxiliando-os na tomada de decisão.
Outro grande diferencial é a nossa logística
de atendimento que é facilitada pelos amplos
barracões de insumos que permitem estocagem e movimentação, atendendo de forma ágil
o nosso cliente, afirma Rudimar Elias Salton
diretor da empresa. “Compromisso com o
Agricultor”.
Nosso mix de produtos e serviços são
baseados em atender por completo toda a
demanda do agricultor, trabalhamos com sementes de soja, milho e trigo, fertilizantes,
Janeiro 2021

A empresa
cascavelense
chega aos 29
anos de história
investindo em
tecnologias,
lojas e treinamento
para sua equipe
de profissionais

As fachadas da matriz e da filial da empresa foram modernizadas

defensivos agrícolas, fertilizantes foliares,
biológicos, inoculantes, calcário e gesso agrícola, agricultura de precisão, aplicação a taxa
variável, tratamento industrial de sementes e
seguro rural, dentre todas as vantagens para
quem negocia com a Condor Agronegócios, a
principal é a segurança e a confiabilidade.
No ano de 2020 a empresa investiu em
várias frentes e uma delas foi a revitalização
de suas lojas, para oferecer maior conforto ao
seus clientes, parceiros e colaboradores.
A empresa cascavelense chega aos 29
anos de história com a solidez de seus sócios.
Diversos investimentos estão previstos para
o ano de 2021, além de manter um constante
programa de treinamentos aos seus colaboradores, para garantir a excelência técnica e
profissional, atendendo a real necessidade de
cada cliente.
“Sabemos que profissionalismo e compro-
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misso são fatores decisivos em uma negociação. O nosso objetivo é nos modernizarmos
ainda mais, com frentes novas de negócios,
tecnologias cada vez mais modernas acompanhando na íntegra a evolução do mercado, que
cresce e muda a um ritmo muito rápido", afirma Gustavo Salton, Comercial & Marketing da
empresa. "Temos que acompanhar essa evolução tecnológica através de investimentos e
treinamentos para a equipe, trazendo sempre
o que há de melhor no mercado para o nosso
agricultor.”
A administração equilibrada entre a tradição histórica e a indispensável modernidade
tecnológica, garante a Condor Agronegócios
uma solidez comprovada pelo seu crescimento
no mercado e pelo sucesso dos seus próprios
clientes e parceiros. Assim construímos uma
história de tradição, com a força da modernidade.
www.sindiruralnews.com.br

“Há um mundo de opções
oferecidas pelo Senar-PR e
pelo Sindicato. Os cursos
aliam a teoria e a prática,
mostrando tudo que você
precisa para iniciar uma
nova atividade. As pessoas
precisam aproveitar essas
oportunidades. Nós aqui
em casa somos fãs do
trabalho de vocês!”
Fernanda Cintra Sandrs
Produtora rural

Família produz
morangos desde o
começo de 2020

ESCOLA DO CAMPO

"FRUTO" DO
SENAR/PR
O Senar-PR (Serviço de Aprendizagem Rural do Paraná) é uma ferramenta de
transformação das famílias rurais, possibilitando o aprendizado de novas técnicas, da
melhoria da produtividade e de agregação de
renda. Além disso, ele também é recheado
de histórias de sucesso e de transformação,
como a da Fernanda Cintra Sandrs, Marcos
Rogério Sandrs e sua família. Hoje, eles possuem uma propriedade rural de um hectare
em São João do Oeste, distrito de Cascavel, e
cultivam morango depois de fazerem os cursos do Senar.
Fernanda é professora e Marcos, bancário. Cansados da vida urbana, em 2017 eles
adquiram a sua propriedade rural, de aproximadamente 12 mil metros quadrados.

www.sindiruralnews.com.br

Conheça um pouco mais
da história de sucesso e
transformação da Fernanda e
de sua família depois de terem
feito os cursos do Senar/PR

Com o sonho do esposo Marcos em virar
agricultor, Fernanda buscou a capacitação. A
primeira tentativa foi a piscicultura, já que o
filho cursa engenharia da pesca em Toledo.
“Tentamos, mas chegamos à conclusão que
não era muito viável para nós. Um trabalho
muito pesado e precisava ser em área maior
para dar um resultado bom. Além disso, nós
temos algumas limitações o que fez com que
desistíssemos”, comentou Fernanda.
Foi então que a professora dediciu fazer
uma série de cursos, para só depois decidir
que tipo de produção poderiam investir. “Minha primeira atitude foi me filiar no Sindicato
Rural de Cascavel. Foi lá que eu comecei a
ter os nortes, a conhecer todas as opções e
receber as orientações. Aí eu conheci o Se-
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nar-PR”, recorda.
O primeiro curso que fez foi o de derivados de milho. Depois, compotas e doces. “Aí
eu não parei mais”, brinca. Foram diversos
cursos na sequência, como de morangueiros
em estufa e muitos outros.

PRODUÇÃO DE
MORANGOS
Depois de se capacitar, ela e o marido decidiram investir na produção de morangos. A
variedade que eles cultivam é a San Andreas,
originária de Segóvia, na Espanha. Normalmente, a região Oeste opta pelas variedades
originárias da Patagônia ou do Chile, mas o
casal optou por essa.
Ela é mais cara, mas é resistente, os fru-
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tos são de qualidade e a produtividade é, em
média, de 800 gramas a um quilo por pé (eles
têm cinco mil) por ano. Com o conhecimento
obtido nos cursos do Senar-PR, eles reformaram um barracão que já existia na propriedade
para ser a estufa.
Novamente, eles optaram por uma produção diferente. O método produtivo mais
comum é o por slab (pacotes que contém o
substrato), mas a família Sadrs optou pelo
método feito por calhas, que são mais caros,
mas economizam água e adubação.
A produção da família iniciou em janeiro de 2020, em um método livre de defensivos agrícolas. Em 21 de março, foi a
primeira semeadura. Os morangos são vendidos em Cascavel, Toledo, Missal e outros
municípios. Os preços são R$ 25 (1kg); R$
13 (500g) e R$ 7 (250g). “Tudo que vem direto do produtor a cidade compra. Tem muito espaço e as pessoas precisam investir
mais, diversificar e aumentar a renda nas
propriedades”.

Morangueiros no sistema de calha, método pouco convencional na região

TRABALHO DO SINDICATO
Fernanda é bastante grata ao trabalho
prestado pelo sindicato e pelo Senar-PR. “Eu
sou uma divulgadora. É uma oportunidade
de aprender, de estudar e de se qualificar de
forma gratuita. Eu ainda quero fazer muitos
cursos, como o de floricultura, por exemplo”,
comenta.
Segundo ela, o produtor precisa buscar
mais a capacitação, pois os resultados são
sentidos diretamente, além de ser um local de
conhecer novas pessoas, de aprender e melhorar sempre. A troca de informações com
outros produtores, o contato com técnicos
de alta qualidade e as relações criadas valem
muito a pena.
Janeiro 2021

A LISTA DOS
CURSOS EM 2021
Ficou animado para fazer um
curso do Senar-PR? Confira na
página 35 desta edição a lista
dos cursos previstos para 2021 e
já se informe! Se interessou por
algum? Entre em contato com
a Rafaela pelo (45) 3225-3437
ou pelo WhatsApp: (45) 999240848.
Controle biológico é levado a sério na propriedade!
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LEGISLAÇÃO

PROJETO BENEFICIA
PRODUTOR RURAL
Apesar de criar oportunidades para os produtores rurais, ainda há alguns
problemas com o projeto de que altera a Lei de Falências e Recuperação Judicial
O projeto de lei 6.303 de 2019, que altera
a Lei de Falências e Recuperação Judicial, foi
aprovado no dia 25 de novembro pelo Senado
Federal. O projeto cria oportunidades para os
produtores rurais, mas ainda há alguns problemas. De acordo com a Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA), o PL desburocratiza o
acesso do produtor rural à recuperação judicial. Agora, o texto aguarda sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Recuperação judicial é uma forma viabilizada pela Justiça de conceder às empresas
com dificuldades financeiras maior prazo para
negociação de dívidas. O objetivo é impedir
danos causados à organização e aos colaboradores por um possível encerramento das
atividades.
Uma das principais mudanças da proposta é a regulamentação do empréstimo para o
devedor em fase de recuperação. De acordo
com o projeto, se autorizado pelo juiz, o devedor poderá fazer contratos de financiamento
para tentar salvar a empresa da falência. Outra mudança é a ampliação das possibilidades
de parcelamento de dívidas com a União para
a empresa em recuperação judicial.
O texto também aumenta o número de
prestações de 84 para 120 e diminui o valor de
cada uma. A empresa também poderá quitar
até 30% da dívida consolidada e dividir o restante em até 84 parcelas. O projeto aprovado
também prevê o uso de transação tributária,
que são acordos para pagamento de dívidas
mediante concessão de benefícios.

PRODUTOR RURAL

Outra mudança é a autorização para que
produtores rurais que atuem como pessoa
física peçam recuperação judicial. Hoje a legislação permite o pedido apenas ao produtor
rural pessoa jurídica que comprove pelo menos dois anos de atividade. O projeto especifica que o produtor rural pessoa física poderá
apresentar plano de recuperação judicial desde que o valor da causa não exceda a R$ 4,8
milhões.
www.sindiruralnews.com.br

A intenção do projeto é desburocratizar o acesso do produtor rural à recuperação judicial

o pequeno produtor rural, isso porque, esta
será uma modalidade com condições especiais de procedimento e pagamento (processo
mais curto e sem necessidade de negociação),
mas isto não quer dizer que o produtor rural
tenha que fazer uso desta modalidade. “Para
o grande produtor rural, estará disponível a
recuperação judicial com as condições gerais
de procedimento, negociação e pagamento”.
Dra. Dora Marchioro, assessora jurídica do
Sindicato Rural de Cascavel

O texto também retira do rol de créditos
sujeitos à recuperação judicial os créditos ou
as garantias vinculados às Cédulas de Produtor Rural de liquidação física.
Segundo o presidente da FPA, deputado
federal Alceu Moreira (MDB-RS), a aprovação
do projeto “melhora a qualidade de crédito. O
custo do crédito está muito ligado ao risco, se
não tem o risco o crédito fica mais barato”,
entende o deputado.
A maior facilidade para o produtor rural
obter a concessão da recuperação judicial
facilitará a preservação de empregos e a manutenção da produção do sistema rural brasileiro. O senador Luis Carlos Heinze, também
membro da FPA, julga como “um avanço para
ajudar o Brasil”. Além disso, o parlamentar
entende que a proposta aprovada “beneficia o
setor agropecuário como um todo, pois ajuda na recuperação dos produtores rurais do
país”.

ANÁLISE

Segundo o advogado Filipe Luis de Paula
e Souza, coordenador da área do Contencioso
Civil, Trabalhista e Recuperação Judicial e
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Dr. Filipe Luiz de Paula e Souza, advogado
da LBZ Advocacia

Falências da LBZ Advocacia, a possibilidade
de recuperação judicial antes da alteração dependia da análise de cada juiz, que poderia ou
não acolher o pedido de recuperação judicial
do produtor rural. “Com a alteração, a grande
novidade apresentada pelo projeto de lei é o
efetivo e expresso reconhecimento de sujeição do produtor rural pessoa jurídica ou pessoa física ao processo de recuperação judicial,
sendo necessária apenas a comprovação do
prazo de exercício da atividade empresarial
com base na escrituração contábil (ECF) e no
livro caixa digital do produtor rural (LCDPR)”.
Para ele, a previsão expressa em lei confere maior segurança jurídica ao produtor rural
que opta pelo pedido de recuperação judicial,
acelera a aplicação dos efeitos dos benefícios
da lei (como, por exemplo, a suspensão das
execuções) e ainda acelera o processo como
um todo, fazendo com que o índice de sucesso
da recuperação do produtor rural possa melhorar consideravelmente.
Com relação aos valores (4,8 milhões de
dívida), Filipe afirma que a limitação de 4,8
milhões de dívida é apenas uma modalidade
adicional de recuperação judicial prevista para
Janeiro 2021

OUTRO LADO

Para a assessora jurídica do Sindicato
Rural de Cascavel, Dora Marchioro, o projeto veio realmente trazer um alento aos
produtores rurais na modalidade pessoa física, que antes dessa lei só tinham o direito
de fazer a recuperação judicial se fosse por
meio de um mandado judicial. No entanto,
Dora faz um alerta. “Nem tudo são flores. O
projeto excluiu a CPR (Cédula do Produtor
Rural) da recuperação judicial. Nesses casos, produtor recebe dinheiro de um investidor e garante o pagamento com a safra.
Se há uma frustração, o agente financiador
vai poder cobrá-lo. Nessa nova lei, ele não

Venha conhecer
na Datta o que há
de mais avançado
em tratores de
até
150 cv
Janeiro 2021

DIFERENÇAS ENTRE FALÊNCIA
E RECUPERAÇÃO JUDICIAL
No pedido de falência (autofalência) o
produtor rural tem como principal objetivo o encerramento da sua atividade, ou
seja, ele não deseja prosseguir exercendo
a atividade rural, mas também não tem
condições de saldar toda a dívida acumulada.
Recuperação judicial é na verdade um
auxílio legal para que o produtor rural

consegue incluir isso na recuperação judicial”, comentou.
Outro problema é que todas as dívidas
advindas do crédito rural não poderão ser
incluídas no processo de recuperação e falência, o que acaba excluindo os pequenos
produtores rurais. “O legislador deste projeto
incluiu na lei que haverá exceções em casos
fortuitos ou de força maior. No entanto, essa

possa renegociar suas dívidas, ou seja,
na recuperação judicial existe a clara intenção de continuar com as atividades.
Uma vez apresentado o pedido perante o Poder Judiciário, o produtor rural obterá a suspensão das execuções e cobranças para que seja possível a negociação de
toda a dívida e o posterior pagamento na
forma acordada com os credores.

decisão ficará a cargo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Na minha visão, a lei já deveria deixar clara essas
exceções, pois assim garante uma segurança
jurídica e uma justeza a todo o processo. Da
forma como está, para os pequenos produtores a lei é falha, tendo em vista que a maior
parte do dinheiro utilizado por eles é advindo
de crédito rural”, concluiu.

Datta

Fone (45) 3220 0500
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ID AGRO

REGISTRO DE
MAQUINÁRIO
Plataforma ID Agro foi lançada em novembro,
em Brasília. Registro trará segurança e também
possibilitará dar o bem em garantia em eventuais
financiamentos
Pensando em garantir segurança e economia para os produtores rurais, foi lançado
em novembro, em Brasília, a plataforma ID
Agro. O registro de tratores e máquinas agrícolas é uma nova conquista do setor. O evento
aconteceu em Brasília e promovido pela CNA
(Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil).
A plataforma foi desenvolvida por meio da
parceria entre o Instituto CNA e a Secretaria
de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa para registrar, inicialmente,
todas as máquinas agrícolas que sairão das
concessionárias. “É um investimento que trará mais confiança ao nosso negócio, à agropecuária brasileira. São ferramentas como essa
que queremos ter cada vez mais na agricultura moderna que o Brasil precisa”, ressaltou a
ministra da Agricultura Tereza Cristina, durante o lançamento.
O vice-presidente da CNA e presidente da
Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, representou o presidente da CNA, João Martins,
no lançamento. Segundo ele, a plataforma ID
Agro representa também uma economia para
o produtor rural. "O que estamos fazendo hoje
é economia, dinheiro no bolso do produtor,
que todos os anos teria que pagar uma taxa
para que os tratores pudessem transitar em
via pública. É um avanço histórico, que trará
segurança jurídica aos produtores e dificultará o roubo de máquinas agrícolas."
Até 20 de março de 2021, a plataforma
vai ter uma fase piloto em que somente alguns
agentes autorizados poderão fazer o registro
de tratores novos. A partir dessa data, haverá
a ampliação da rede autorizada e será possível
registrar também os tratores antigos.
Na avaliação do secretário de Inovação,
Desenvolvimento Rural e Irrigação do Mapa,
www.sindiruralnews.com.br

Fernando Camargo, o novo sistema resolveu
dois problemas do setor: atendeu uma determinação legal que está em vigor desde 2015
e uma aspiração histórica do produtor rural
que era ter a “carteira de identidade” da sua
máquina.
“Agora, o produtor pode transitar em via
pública sem receber uma multa e sem o risco
de ter seu equipamento confiscado por uma
autoridade policial. Além disso, temos benefícios acessórios. Com a carteira de identidade
do equipamento, nós vamos poder identificá-lo em caso de furto e vamos ter certamente o
prêmio de seguro mais baixo.”
A vice-presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Ana Helena Andrade, disse que a
plataforma ID Agro trará estabilidade institucional aos agricultores, além de aumentar
a compra de máquinas agrícolas novas, “levando mais tecnologia ao campo e, consequentemente, aumentando a produtividade
do setor.”

COMO FUNCIONA

Pelo ID Agro, será possível gerar um documento oficial, com fé pública, permitindo a
uniformização das informações e rastreio dos
tratores e aparelhos automotores. O Registro
Nacional de Máquinas Agrícolas (Renagro)
dará maior tranquilidade para produtores
quando transitarem com o veículo em via pública. O documento Renagro será equivalente
ao CRLV dos demais veículos. Caso o trator ou
outra máquina agrícola esteja transitando em
via pública e não tenha o registro do Ministério da Agricultura, estará sujeito às mesmas
medidas administrativas aplicadas aos veículos de passeio que transitam sem o CRLV.
O registro é obrigatório para equipamentos que transitam em vias públicas. A
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Daniel já foi conselheiro do Crea e
presidente da Areac

Ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento Tereza Cristina participou
da leitura do primeiro trator registrado na
plataforma

afixação do QR Code (leitor digital feito pelo
celular) no trator é opcional, porém é sugerido
que o mesmo ocorra, pois facilitará consulta
ao bem e operações de fiscalização. Ele também é uma ferramenta de segurança jurídica,
evitando furtos e também podendo ser usado
como garantia em financiamentos bancários.
Vale ressaltar que o registro na plataforma não terá custo adicional ao produtor rural.
“Essa é uma grande conquista para o agro
porque desde 2012 lutamos para não permitir
que fosse aprovado o emplacamento desses
veículos”, afirmou o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária
(FPA), Alceu Moreira.
Janeiro 2021

REGISTRO
Para fazer o registro, é necessário ter cadastro no aplicativo
ID Agro, inserindo dados pessoais, ter a nota fiscal do bem e procurar uma agência autorizada da marca do trator ou máquina. A
concessionária irá analisar os documentos originais do proprietário, a nota fiscal e a numeração do chassi ou de série.
O registro pode ser feito tanto para equipamentos novos como
para usados. Segundo o Censo Agropecuário do IBGE de 2017,
existem 1.229.907 tratores no Brasil – 14,5% das propriedades
têm pelo menos um. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores estima que sejam adquiridos cerca de 35 mil
novos tratores por ano no país.
“Eu acho muito boa a iniciativa, mas acredito que ainda terão alguns problemas. Por exemplo, como que o produtor vai ter
uma nota de um trator de mais de dez anos? E, provavelmente, as
concessionárias não vão ter cadastros tão antigos assim. Outras
medidas terão que ser pensadas para resolver isso”, analisou Paulo
Vallini, diretor do Sindicato Rural de Cascavel.
Janeiro 2021
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HISTÓRIA
tirar a água da propriedade e jogar na estrada. “Eu tirava a vazão das propriedades, mas
arrebentava as estradas. Era o conhecimento
disponível na época”, divertiu-se. O trabalho
era demorado e detalhista. A média, quando
a área não era muito quebrada, era de 20 alqueires por dia – o que já é uma quantidade
bastante significativa.

PIONEIRO DA
CONSERVAÇÃO
DE SOLOS

RESISTÊNCIA?

O engenheiro agrônomo Nercival Cezar Mendes
da Rosa foi o pioneiro a aplicar técnicas
conservacionistas de solo na nossa região. Artista do
solo antigamente, hoje Nercival é um artista das telas
Pioneiro, por definição, é “aquele que está
entre os primeiros que penetram ou colonizam uma região; desbravador. Ou, no sentido
figurado: “aquele que vai adiante, que anuncia algo de novo ou se antecipa a alguém ou a
algo; precursor”. Geralmente, essa definição
está ligada a colonizadores, mas como não
aplicar uma definição assim ao engenheiro
agrônomo Nercival Cezar Mendes da Rosa,
considerado o pai da conservação de solo do
Oeste do Paraná? Nesta edição da Sindirural
você irá conhecer um pouco mais dele e seu
legado, a primeira de uma série de reportagens que irá valorizar a história do agronegócio da nossa região.
Nercival chegou em Cascavel em 1971.
Recém formado em Agronomia pela UFPR
(Universidade Federal do Paraná), em 1969,
Nercival passou dois anos trabalhando com
reflorestamentos e recebeu um convite para
trabalhar na região de Cascavel para vender
fertilizantes.
“Fui um dos primeiros engenheiros agrônomos a chegar aqui. A tecnologia era zero.
Ainda o pessoal estava no período da destoca
e esse era o papo que tinha nas rodas de conversa: sobre trator de esteira. A maioria eram
madeireiros que vieram do Rio Grande do Sul
e, depois de tirar a madeira, começaram a
preparar as áreas para lavoura. No entanto,
o processo era bem rudimentar com aração,
depois gradeamento e nivelamento. A terra
ficava aquele pó de café, que só bastava uma
chuva para levar tudo, mesmo quando já tinha
plantado”, recorda.
Quando viu essa situação Nercival pensou
em tomar uma atitude. “Não podia deixar deswww.sindiruralnews.com.br

Hoje, Nercival é pintor nas horas vagas

de regular, todos automatizados. Mas na época, era “no braço”. Até hoje ele tem o aparelho
que usava, hoje mais como “museu” do agro e
objetivo cheio de histórias.
Apesar da técnica para realizar curva
de nível ser praticamente a mesma hoje, na
época o conhecimento que existia era o de

sa maneira, porque daquele jeito não
dava para continuar. Foi assim que
comecei o trabalho de conservação
de solo na região Oeste do Paraná”,
relembra.
Uma relíquia local, o teodolito de
Nercival ainda funciona

A CONSERVAÇÃO
DE SOLO

A conservação do solo é um conjunto de princípios e técnicas agrícolas que visa o manejo correto das
terras cultiváveis, evitando a erosão
em todas suas formas. Seu objetivo
é aproveitar ao máximo a terra por
unidade de área plantada. Assim,
evita-se a degradação física, química
e biológica do solo. A conservação
do solo visa, principalmente, evitar
a erosão. Esse processo é causado
pela água e pelo vento, sendo um dos
fatores de empobrecimento dos solos.
A erosão ocorre ao longo de milhares de
anos e molda as paisagens. Entretanto, a intensidade e a taxa dessa erosão são aceleradas pela atividade humana. O uso e o manejo
incorretos da terra expõem o solo ao sol, ao
vento e à chuva.
Com a situação complicada na região,
Nercival convenceu os produtores rurais a começar a fazer as curvas de nível nas propriedades, mediante um acordo que até hoje ele
se orgulha e se emociona. “Nunca cobrei nada
para fazer esse trabalho e fiz muitos amigos.
O meu acordo com os agricultores era que se
eles comprassem o adubo que eu vendia, eu
fazia todo o restante do trabalho de graça. E
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saudoso.
Para fazer o trabalho, Nercival utilizava
um “pré-histórico” teodolito. Para quem não
sabe, o teodolito é um instrumento de precisão óptico que mede ângulos verticais e horizontais, aplicado em diversos setores como na
navegação, na construção civil, na agricultura
e na meteorologia. Hoje eles estão bem fáceis

E O FUTURO?
Hoje com 73 anos e aposentado, Nercival tem como principal hobby a pintura.
Quando estava em atividade, usava os solos
do Paraná como a sua tela, mas hoje somente as telas tradicionais já o satisfazem.
De fala calma e eloquente, o pai da conservação do solo do Oeste do Paraná mora em
Cascavel e vive uma vida tranquila. “Mas

Segundo Nercival, não foi difícil convencer os agricultores da época a deixá-lo fazer o
trabalho. “Eles não eram agricultores de fato.
Maioria era madeireiro, com pouco conhecimento do ramo e, quando tinham, eram em
pequenas áreas, o que impede-se de ter uma
noção de pedaços de terra maiores, que precisam desse manejo da água. Por isso, foi algo
feito com naturalidade e bem aceito desde o
primeiro dia”, comentou.
Aliado à conservação de solo, outras
tecnologias começaram a chegar na região.
O primeiro foi um dessecante, comercializado por um egípcio na região. Assim também
começaram a chegar os herbicidas, o plantio
direto, o maquinário e outros itens que hoje
fazem a agricultura a força que ela é.
ainda jogo tênis”, contou orgulhoso.
Sobre o futuro, Nercival afirma que o
plantio direto não resolve todos os nossos
problemas agronômicos e que é preciso levar mais a sério as técnicas conservacionistas. “A erosão é inevitável, principal a
laminar, que leva tudo e a gente nem vê.
Mas respeitando todas essas técnicas,
conseguimos controlar ela em até 95%”,
concluiu.

eles nunca deixaram de comprar. E assim eu
fiz mais de 15 mil alqueires de curvas de nível
na região”, orgulha-se.
Entre os pioneiros que foram “clientes” de
Nercival estão famílias tradicionais da agricultura, como os Rebelatto, os Fracaro, os
Dall’Oglio, os Peixoto, os Meneguel e muitos
outros. Dos constantes ataques de cobras cascavéis em Catanduvas à ida de avião ao Mato
Grosso, os produtores admiravam o trabalho
dele e o levavam a todos os locais. “Teve uma
vez que o Ito Fracaro, num jogo de bola, me
chamou e falou para todos que eu estava construindo a conservação de solo na região. Foi
um dia que me emocionei bastante”, lembra
Janeiro 2021
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MÁQUINAS DO CAMPO

Mais informações sobre essa
matéria você pode acessar
no nosso portal de notícias
www.sindiruralnews.com.br

DISTRIBUIDOR A
SOPRO FAZ SUCESSO

LEIA O QR CODE COM SEU
CELULAR E ASSISTA AO VÍDEO
QUE FIZEMOS NA PROPRIEDADE
DE FRANK ROGÉRIO SILVA

Presente em muitas propriedades rurais do Paraná, o distribuidor de calcário
a sopro da indústria catarinense AG Metal resolve o problema da adubação de
pastagens em áreas de dificil acesso
Os produtos da empresa catarinense AG
Metal estão cada vez mais presentes nas propriedades rurais do Brasil e países da América do Sul. Segundo Laércio Vegini, diretor da
empresa, uma das características da marca é
manter um contato direto com o agricultor e
buscar oferecer soluções para sua propriedade. A grande estrela é o Distribuidor de Calcário, Adubo Químico e Orgânico AG Turbo
2000X, AG Turbo 3000X e AG Turbo 4000X
produto criado e patenteado pela empresa
para solucionar o problema de adubação em
áreas de pastagem de difícil acesso nas propriedades rurais.
O distribuidor da AG Metal vem atender a
uma demanda da pecuária em recuperar áreas de pastagens. "Ele foi criado num primeiro
momento para adubação de plantações de banana em Santa Catarina, mas após detectarmos a dificuldade dos agricultores na adubação de pastagens, aprimoramos o equipamen-

O distribuidor lança lateralmente adubos e insumos de 15 até 30 metros de distància

Distribuidor de calcário, cal
virgem e ração para peixes

Plainas hidráulicas reforçadas
O pecuarista Frank Rogério Silva, de
Guaraniaçu/PR, resolveu o problema
de adubação na sua propriedade com o
distribuidor da AG Metal

Inovação, tecnologia e eficiência
para aumentar sua produtividade!

Ideal para aplicação em áreas de difícil
acesso, como pastagens e encostas!

Conheça nossa linha completa de produtos:

www.agmetal.com.br

Rodovia SC 415, Km 101,6 - Nº 3614 - Massaranduba/SC
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(47) 3379-1996 / 3379-8010
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(47) 98811-7296
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to para a aplicação na pecuária. A aplicação
do produto é lateral, atingindo uma distância
de 15 a 30 metros e o distribuidor se adapta
a todos os tipos de tratores que possuem no
mínimo 60CV com comando hidráulico duplo
e tomada de força.
O pecuarista Frank Rogério Silva, que
possui propriedade no município de Guaraniaçu, região Oeste do Paraná, adquiriu o
Janeiro 2021

O distribuidor se adapta a diversos tipos de tratores e diminui a mão de obra, substituindo o trabalho
de 5 a 8 pessoas.

equipamento há 6 anos e está extremamente
satisfeito com os resultados obtidos. "Como
todo agropecuarista que tem áreas dobradas, tínhamos dificuldades na aplicação dos
adubos na pastagem, em função da mão de
obra, que é muito difícil. Com o distribuidor
da AG Metal, consegui suprir essa necessidade, adubando 70% da minha propriedade",
afirma.

31

"Apesar da pandemia, o agronegócio se
fortaleceu em 2020. Por isso, estamos com
uma boa expectativa para este ano e confiantes que o produtor rural não vai parar de
investir em tecnologia e equipamentos para o
aumento da sua produtividade", finaliza.
E na próxima edição da revista Sindirural
estaremos trazendo matéria mostrando o uso
do distribuidor a sopro na piscicultura.
www.sindiruralnews.com.br

ENTIDADES

interferência dessas ONGs era muito grande.
Estávamos sendo voto vencido. E quando
a Abag se manifestava, falava também em
nome da Aprosoja e sobre muitas coisas nós
não concordamos. Aqui no Brasil temos esse
problema: as ONGs têm mais voz e mais poder para decidir do que os nossos órgãos. Em
qualquer país do mundo essas ongs seriam
banidas”, disparou.

APROSOJA E
ABAG ROMPEM

OUTROS PROBLEMAS

Briga entre entidades representativas do agro brasileiro
mostra lados ocultos de instituições, que muitas vezes
jogam contra o setor em vez de apoiá-lo ou o defender
Em decisão inédita, recentemente a
Aprosoja Brasil (Associação Brasileira
dos Produtores de Soja) rompeu vínculos e
qualquer tipo de relação com outra entidade
representativa do agronegócio brasileiro: a
ABAG (Associação Brasileira do Agronegócio). A briga foi causada por um comunicado
divulgado pela “Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura”, grupo praticamente é
inimigo do agronegócio brasileiro.
Para quem não sabe, a Aprosoja é uma
entidade representativa de classe sem fins
lucrativos, constituída por produtores rurais
ligados à cultura de soja. O objetivo central
é unir e valorizar a classe. Situada em Brasília, a entidade mantém canal de comunicação aberto com os sojicultores brasileiros
por meio das 16 associadas estaduais localizadas nos principais estados produtores de
soja do país.
Segundo Bartolomeu Braz, Presidente
da Associação Brasileira dos Produtores de
Soja, o rompimento ocorreu por discordâncias de visão em relação à questão ambiental
entre aqueles que estão dentro da porteira e
alguns setores que estão além da porteira.
“Nossas ponderações nunca eram ouvidas.
Não faltou diálogo de nossa parte, mas as
condutas denegrindo nossa imagem continuaram. Por fim se abraçaram com ONGs
que lançaram uma campanha denegrindo a
imagem do Brasil, do povo brasileiro”, comentou.
A questão citada por Bartolomeu ocorreu
em setembro, por meio da “Coalizão Brasil
Clima, Florestas e Agricultura”, movimento
formado por 230 entidades e empresas, que
encaminhou ao governo federal, ao Parlamento Europeu e diversas embaixadas, um
conjunto de seis propostas para “deter, de
forma rápida e permanente”, o desmatamento na Amazônia.
www.sindiruralnews.com.br

Resumidamente, as propostas foram:
Retomada e intensificação da fiscalização,
com rápida e exemplar responsabilização
pelos ilícitos ambientais identificados; Suspensão dos registros do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que incidem sobre florestas
públicas e responsabilização por eventuais
desmatamentos ilegais; Destinação de 10
milhões de hectares à proteção e uso sustentável; Concessão de financiamentos sob critérios socioambientais; Total transparência
e eficiência às autorizações de supressão da
vegetação; Suspensão de todos os processos
de regularização fundiária de imóveis com
desmatamento após julho de 2008. Muitas
empresas como Natura, Unilever, JBS, Marfrig, Carrefour entre outras foram signatárias.
“Importante deixar claro que a soja brasileira é a mais nutritiva e sustentável do
mundo. O Brasil é o maior produtor mundial
e é o que mais preserva seus recursos naturais. Somos o único país em que os produtores têm de proteger, por lei, um mínimo
de 20% a 80% de suas propriedades de vegetação nativa, além das áreas de preservação permanente. Temos preservados 66% de
vegetação nativa. E 25% destas áreas estão
dentro das propriedades privadas, o que torna o produtor rural brasileiro o maior protetor das nossas florestas e biomas do mundo.
Nenhum outro país faz isso. E ainda mantemos altos índices de produtividade, graças
ao empenho dos produtores e à inserção de
tecnologias. Há mais de 30 anos nós éramos importadores de alimentos. Hoje, graças à inserção de tecnologia, somos um dos
maiores exportadores do mundo. Além de
exportadores, nós somos responsáveis por
abastecer o nosso mercado interno.Apesar
de tudo isso, somos condenados por proteger nossas florestas. Na visão que vem de
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fora, principalmente da Europa, nós somos
condenados por proteger nossas florestas e
essa imagem distorcida reverbera dentro do
país por setores que fazem parte da cadeia”,
disse Bartolomeu.

O RACHA

A Aprosoja Brasil rompeu com as posturas da ABAG de simplesmente avançar em
temas de punição, com críticas a entidades
do agronegócio e a membros do executivo,
deixando de lado a defesa de imagem, e a
construção de agenda positiva para finalizar
o Cadastro Ambiental Rural (CAR), o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).
“Isso não aparece na fala da entidade. Nós
nunca concordamos com a entrada na Coalizão BR, apesar de estar dentro da Abag, e
fomos voto vencido. O rompimento acontece
num momento de necessidade de consolidarmos a nossa imagem. Tanto é que elegemos
2020 como o ano da Comunicação para o
Agro, no sentido de levarmos à sociedade e
aos nossos consumidores informações verdadeiras sobre o que acontece com a produção agrícola brasileira”.
Neste sentido, a Aprosoja Brasil produziu
neste ano um novo vídeo institucional que
conta a história da soja brasileira e aponta
perspectivas. O filme foi exibido durante o
11th China International Cereals & Oils Summit, realizado dia 20 de agosto em Suzhou,
e disponibilizado pelo Ministério de Relações
Exteriores para todos os postos diplomáticos
do Brasil e aos adidos agrícolas no exterior.
“Vamos construir também a partir do ano que
vem uma nova série em vídeo contando hisJaneiro 2021

tórias de pessoas. Ao contrário de algumas
produções que valorizam mostrar máquinas
e equipamentos, estamos mostrando como
se produz no Brasil, quais os desafios e responsabilidades que o homem do campo tem.
Queremos contar histórias de trabalho e superação e assim humanizar a narrativa em torno
da produção rural brasileira”, disse.

CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

A principal delas, segundo a Aprosoja,
é a de que as ONGS precisam respeitar as
leis brasileiras. “Nós não vimos outra alternativa senão sair dessa entidade. Acredito
que deve acabar permanecendo só o negócio. E o negócio só crê em punição. Mas o
problema é muito mais complexo. Passa
pela regularização fundiária, pelo CAR, por
diversos outros problemas. Precisamos de

“Aqui no Brasil temos
esse problema: as ONGs
têm mais voz e mais
poder para decidir do
que os nossos órgãos. Em
qualquer país do mundo
essas ONGS seriam
banidas”
Bartolomeu Braz, presidente da Aprosoja
Brasil

uma agenda positiva. O negócio tem de entender melhor e respeitar as leis brasileiras
e respeitar os nossos órgãos. Tentamos mostrar como funciona o agro dentro da porteira,
mas infelizmente eles trabalham mais com
discurso do que com prática. Nós mostramos
que ONGS que são parceiras da Abag estavam denegrindo a nossa imagem. Tanto é
que Abag, Abiove (Associação Brasileira das
Indústrias de Óleos Vegetais) e IBA (Indústria Brasileira de Árvores) fizeram uma nota
reconhecendo que essas organizações estavam cometendo exageros. Dentro da Abag a

A Aprosoja admite que há problemas a
serem resolvidos nas questões ambientais,
mas é um número muito pequeno. “Dentro
da soja é um número muito baixo que está
relacionado também às dificuldades que
temos no Bioma Amazônico. No caso das
queimadas, somos muitas vezes condenados
e criticados, quando na verdade, somos os
mais prejudicados, porque perdemos áreas
de vegetação dentro das propriedades e áreas de pastagens também.
Outro assunto que a entidade está debatendo é a regularização fundiária, que está
no Congresso Nacional. Essa regularização
tem de acontecer para delimitar-se essas
áreas e separar o que é desmatamento legal
de desmatamento ilegal. “Às vezes as pessoas falam que houve desmatamento, mas
não levam em consideração se as propriedades estão dentro da legalidade respeitando o Código Florestal. As pessoas acabaram
aceitando a ideia da moratória da soja a
partir de metodologias que não mostram a
realidade por completo. Os programas que
usam imagens de satélites não têm precisão. Nós provamos que o monitoramento
feito pela moratória da soja tem uma porcentagem errada. A Embrapa Territorial
está tentando melhorar esse monitoramento. Precisamos investir nesses órgãos e dar
crédito a elas, e não trabalhar uma contra a
outra”, contou.

UNIÃO DE ENTIDADES OU DESMANCHE?
Segundo a Aprosoja Brasil, a entidade
não foi a única entidade a deixar a Abag, mas
sim uma das últimas entidades de produtores
a sair. “Estávamos sentindo que a entidade
estava denegrindo as Aprosojas estaduais e
também o produtor rural, exaltando problemas que existem sim, mas são a exceção e
precisam ser resolvidos”.
Neste sentido, o presidente explica que
iniciou-se uma busca pela união de outras
entidades representativas de produtores rurais para fazer a defesa conjunta do nosso
agro da porteira para dentro para gente mostrar o Brasil do jeito que ele realmente é.
“Não vamos criar entidade alguma. Va-
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mos organizar entidades que continuam produzindo e preservando o meio ambiente. A gente
entende que muitas entidades que estavam lá
dentro representam bancos e multinacionais. Elas
deveriam estar levando essa mensagem positiva
do Brasil, mas acabam denegrindo nossa imagem
por interesses econômicos. Política ambiental
de qualidade se faz garantindo condições para o
produtor se regularizar. Se o restante do mundo
quer que a floresta fique em pé, se a sociedade
brasileira quer a floresta em pé, temos de pensar
em valorizar o produtor e não em punir quem tem
essa floresta. Há muitas corporações europeias
querendo pagar por estes serviços florestais para
compensar os danos ambientais que eles come-
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tem. Mas essa conversa não entra na agenda
política da Abag. Ao contrário, só entra punição, corte de verbas e exclusão de produtores.
Esse tipo de agenda no longo prazo nunca
funcionou em lugar nenhum do mundo. Ao
invés de uma coalizão, queremos criar uma
união ambiental, formada por entidades como
CNA, Aprosoja, governos e órgãos ambientais
como parceiros. Estamos trabalhando também com as nossas federações, com os sindicatos, procurando melhorar a nossa imagem”,
concluiu.
A ABAG foi procurado pela reportagem
para defender, mas não respondeu aos questionamentos.
www.sindiruralnews.com.br

RECEITA ESTADUAL

APRENDA
EMITIR NF-e
Faep e Receita Estadual lançam curso para produtores
rurais que vendem para outros estados. Em 2021,
NFP-e será exigida
Produtores rurais que vendem para outros estados precisarão emitir a Nota Fiscal
de Produtor Eletrônica (NFP-e) a partir de 1º
de janeiro de 2021. Para auxiliar
nesse processo, a Faep (Federação da Agricultura do Estado do
Paraná), em parceria com a Receita Estadual, disponibilizou
um curso destinado a preparar o setor agropecuário. A alteração na rotina
das transações entre Paraná e outros Estados
exige alguns procedimentos de
adequação. Por
isso, a FAEP colocou à disposição um
curso virtual, totalmente
gratuito, para os interessados
no tema. O link está disponível
no QR Code (ou https://sistemafaep.
org.br/nota-fiscal-produtor-eletronica)
. “São mudanças que vem para ficar e em
breve todos os produtores terão que emitir”,
orientou Paulo Orso, presidente do Sindicato

Rural de Cascavel.
“Estamos acompanhando a adaptação do
campo para a migração à nota fiscal eletrônica, tanto que anteriormente pedimos
a prorrogação do prazo para
termos o tempo
necessário. Sabemos que há
desafios nesse
processo e o treinamento da FAEP
vem dentro desse
pacote de medidas
para que o produtor
não seja penalizado.
Nossa intenção é que a
transição ocorra com o menor
transtorno possível”, diz o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, Ágide Meneguette.
O curso possui três partes explicativas sobre como o produtor deve agir
em relação à emissão da NFP-e. Na primeira, Jaime Massolar, do setor de documentação fiscal eletrônica da Receita Estadual do
Paraná, faz uma introdução dos principais
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conceitos e características que envolvem
as notas fiscais eletrônicas, além de temas
como Sistema Emissor, Certificado Digital e
outros pontos da legislação.
Na segunda parte, Érico Renato Almeida, auditor fiscal da Receita Estadual do
Paraná, explica sobre o chamado UPD WEB,
sistema digital destinado à escrituração fiscal e à gestão de emissão de documentos
fiscais. Almeida detalha a dinâmica dessa
funcionalidade e passos que o produtor precisa dar para obter as licenças de software
requisitadas para gerar as notas em si. Além
disso, há um manual completo a respeito do
assunto. No terceiro trecho, Lhugo Tanaka,
auditor fiscal da Receita Estadual do Paraná,
demonstra o passo a passo de como emitir uma nota fiscal. Essa simulação é feita
enquanto o próprio especialista cumpre os
passos necessários no sistema. Assim, é
possível acompanhar com clareza cada um
dos procedimentos envolvidos para gerar as
notas eletrônicas.

O QUE MUDA?

A mudança para a NFP-e é obrigatória
apenas para as operações interestaduais.
Nas transações dentro do Estado, as notas de
papel (modelo 4) e virtual (modelo 55) serão
aceitas. A alteração faz parte de um processo
para levar mais agilidade e eficiência fiscal,
já que a nota eletrônica é gerada e autorizada
imediatamente pelo portal da Receita Estadual. Outra vantagem é o fato de o produtor
rural não precisar se deslocar até a prefeitura para buscar e/ou entregar os talões de papel e carbono.Para emitir a NFP-e, é preciso
fazer um cadastro, com acesso mediante utilização de chave e senha. O acesso ao portal
da Receita Estadual é exclusivo, individual e
de responsabilidade do produtor. Por isso, a
recomendação é que o usuário mantenha sua
chave e senha de acesso em segurança e não
forneça essas informações a terceiros.

Receituário
e Solares
Jóias em Geral
Atacado e
Varejo

(45) 9200-3469
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Cursos Senar 2020
JANEIRO
Produção artesanal de alimentos - panificação
Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras - morangueiro - cultivo em substrato
Floricultura - cultivo de flores - básico
Trabalhador na apicultura - apicultura I
Trabalhador volante da agricultura - aplicação de agrotóxicos - NR 31.8
Produtor de espécies frutíferas rasteiras - MIP – Manejo Integrado de Pragas - morangueiro
FEVEREIRO
Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
Programa Mulher Atual - Mulher Atual
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones
Trabalhador na olericultura - Jovem Agricultor Aprendiz - olerícolas
Tratorista agrícola - Jovem Agricultor Aprendiz - mecanização agrícola
Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras - morangueiro - cultivo em substrato
Trabalhador em turismo rural - turismo rural e oportunidades de negócios
Qualidade de vida da melhor idade - idosos
Trabalhador na operação e na manutenção de escavadeiras - retroescavadeira - NR
31.12
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - GPS
Trabalhador em turismo rural - acolhida no meio rural
MARÇO
Produção artesanal de alimentos - beneficiamento e transformação caseira de mandioca
- básico em mandioca
Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino
Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite
Trabalhador na bovinocultura de corte - manejo de bovinos de corte
Trabalhador em turismo rural - turismo rural e oportunidades de negócios
Trabalhador agropecuário - forragicultura - estabelecimento, recuperação e reforma de
pastagens
Programa Mulher Atual - Mulher Atual
Trabalhador na apicultura - apicultura I
Trabalhador na apicultura - apicultura II - produção de rainhas e produção de própolis
ABRIL
Trabalhador na apicultura - abelhas indígenas sem ferrão
Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas
Trabalhador volante da agricultura - operação de implementos para aplicação de agrotóxicos - pulverizador autopropelido
Cestaria e trançados - artesanato em palha de milho - bonecos (as)
Armazenista - armazenamento de grãos
Trabalhador na operação e na manutenção de colhedoras automotrizes - colhedora axial
- NR 31.12
Produtor na olericultura - nutrição de olerícolas
Trabalhador em turismo rural - turismo rural e oportunidades de negócios
Trabalhador volante da agricultura - operação de implementos para aplicação de agrotóxicos - pulverizador tratorizado de barra
Programa Mulher Atual - Mulher Atual
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - geleias, doces de
corte e doces pastosos
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - compotas e frutas
desidratadas
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - conservas molhos
e temperos
Trabalhador em turismo rural - planejando e implantando pousadas rurais
MAIO
Trabalhador em turismo rural - serviços de restaurantes rurais
Trabalhador na operação e na manutenção de colhedoras automotrizes - colhedora tangencial - NR 31.12
Trabalhador na apicultura - apicultura I
Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino
Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite
Floricultura - cultivo de flores - básico
Tratorista agrícola - operação de tratores e implementos - NR 31.12
Cestaria e trançados - artesanato em palha de milho - flores
Trabalhador na equideocultura - doma
Programa Agrinho - histórico, metodologia e regulamento - 8 h
Armazenista - armazenamento de grãos
Classificador de grãos - milho e soja
Classificador de grãos - trigo
Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado
Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras - morangueiro - cultivo em substrato
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - GPS
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - básico
Produção artesanal de alimentos - panificação
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Para mais informações, entre em
contato com o Sindicato Rural
através do telefone (45) 3225-3437
e fale com Rafaela ou Magda

JUNHO
Produtor de bovino de leite - seminário sobre qualidade do leite
Produção artesanal de alimentos - beneficiamento e transformação caseira de cereais - básico em milho
Trabalhador na segurança no trabalho - primeiros socorros
Cestaria e trançados - artesanato em palha de milho - trançados
Trabalhador volante da agricultura - manejo de formigas cortadeiras
Produtor de bovino de leite - melhoramento genético
Trabalhador em turismo rural - roteiros, trilhas e caminhadas ecológicas
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones
Trabalhador volante da agricultura - aplicação de agrotóxicos - NR 31.8
JULHO
Qualidade de vida da melhor idade - idosos
Trabalhador volante da agricultura - operação de implementos para aplicação de agrotóxicos
- pulverizador autopropelido
Trabalhador na apicultura - apicultura I
Trabalhador em turismo rural - planejando e implantando restaurantes rurais
Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas
Trabalhador na operação e na manutenção de colhedoras automotrizes - colhedora axial - NR
31.12
Produção artesanal de alimentos - derivados de pescado
Produção artesanal de alimentos - panificação
Produtor agrícola - solos - fertilidade do solo
AGOSTO
Produção artesanal de alimentos - derivados de leite
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - compotas e frutas
desidratadas
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones
Tratorista agrícola - operação de implementos - semeadeira e plantadeira
Trabalhador em turismo rural - comandando e organizando a cozinha rural
Produção artesanal de alimentos - beneficiamento e transformação caseira de cereais - básico em milho
Trabalhador na cultura de milho - MIP - Manejo Integrado de Pragas - inspetor de campo
Cestaria e trançados - artesanato em taboa e fibra de bananeira
Trabalhador volante da agricultura - operação de implementos para aplicação de agrotóxicos
- pulverizador autopropelido
Trabalhador na apicultura - apicultura I
Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino
Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite
SETEMBRO
Tratorista agrícola - operação de tratores agrícolas
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - geleias, doces de
corte e doces pastosos
Artesanato de madeira - artesanato em bambu - construindo com bambu
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - GPS
Trabalhador em turismo rural - segredos da boa culinária rural
Programa Mulher Atual - Mulher Atual
Produtor agrícola - sistema de plantio direto - manejo de plantas daninhas
Trabalhador na administração de empresas agrossilvipastoris - Programa Empreendedor Rural - atualizado
Trabalhador na apicultura - apicultura I
OUTUBRO
Trabalhador na apicultura - apicultura II - produção de rainhas e produção de própolis
Trabalhador na apicultura - abelhas indígenas sem ferrão
Produtor agrícola - agricultura orgânica - básico
Trabalhador agropecuário - forragicultura - estabelecimento, recuperação e reforma de pastagens
Artesanato de madeira - artesanato em bambu - básico em bambu
Trabalhador em turismo rural - artesanato como recurso turístico
Trabalhador volante da agricultura - operação de implementos para aplicação de agrotóxicos
- pulverizador tratorizado de barra
Trabalhador na cultura de soja - manejo de doenças
Programa de inclusão digital - introdução a informática - Word, Excel, e-mail e internet
Trabalhador na bovinocultura de leite - manejo e ordenha - Instituições de ensino
Produtor de bovino de leite - avaliação da conformação ideal de vacas leiteiras
Trabalhador na bovinocultura de leite - casqueamento de bovinos de leite
NOVEMBRO
Artesanato de madeira - artesanato em bambu - básico em bambu
Qualidade de vida da melhor idade - idosos
Trabalhador na cultura de soja - manejo de doenças
Produção artesanal de alimentos - conservação de frutas e hortaliças - conservas molhos e
temperos
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - operação de drones
Tratorista agrícola - operação de tratores e implementos - NR 31.12
DEZEMBRO
Trabalhador volante da agricultura - agricultura de precisão - cana-de-açúcar
Tratorista agrícola - tratorista polivalente - prática operacional
Tratorista agrícola - operação de implementos - semeadeira e plantadeira
Floricultura - cultivo de flores - básico

35

www.sindiruralnews.com.br

Novos associados

Convênios
SAÚDE
SORRIFÁCIL CLÍNICA ODONTOLÓGICA
ESPECIALIDADES – Desconto de 20%
para associados e dependentes. Rua Barão
do Cerro Azul, 986 - Fone (45) 3038-2112
OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL - Desconto
de 35% para associados, dependentes
destes, colaboradores e dependentes, sobre
o valor do particular. Rua Antonina, 2523
- Fone (45) 3099-2633.

CINDIA SORDI - CENTRALITO - PECUARIA
DE CORTE, TOMATES

CLEBER STECCA MORENO - CÉU AZUL PECUÁRIA DE LEITE

DERLEID DE SOUZA PERISSATO - COLÔNIA
CIELITO_STA TEREZA DO OESTE EUCALIPTO E FEIJÃO

IRACEMA BERTOLLO ALVES - COLÔNIA
TORMENTA - SOJA

SIND LOJAS - Consultas e Exames Fone 3225- 3437

ENGECTARE - Projetos e consultoria
rural - Fone: (45) 3220-7448

UNIMED ODONTO - Plano Dentario Fone 3225–3437

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

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA
- Rua Recife, 1132 - Cascavel/PR Fone 3096-3241
CLÍNICA SENTIDOS - R. Minas Gerais
2061 - 5° and - S. 506 - Fone (45) 991330573 / 99904-9663

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

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

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

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

REDECLIN - Medicina e Segurança do Trabalho - Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662
ODONTO LINE - Rua Erechim, 1421 Fone (45) 3037-7840
CLÍNICA ODONTO TOPI - 10% de desconto. R. Carlos Gomes, 4016 - Fone
(45) 3039-3032
CLÍNICA DE OLHOS ROMEU TOLENTINO
- R. Rio de Janeiro, 1235 - Fone (45)
3219-4646

BEATRIZ DETTONI LONGO - CIRURGIÂ
DENTISTA - Fone (45) 99942-5569.
Desconto de 25% para todos os procedimentos realizados em clínica;
ODONTOFAG - Desconto de 15% para tratamentos clínicos e 10% para tratamentos
protéticos. Avenida Brasil, 8247, Térreo,
Centro - Cascavel/PR - Fones 45 30351919 / 45 99119-1919

AGRO

JOAQUIM MENDES FERNANDES NETO LARANJEIRAS DO SUL - MILHO, SOJA E
MANDIOCA

NAIR ZWIEREWICZ RODRIGUES - BOA
VISTA DA APARECIDA - FRUTICULTURA E
MANDIOCA

THAYSE SALVATTI CARRIJO - COLÔNIA
CENTENÁRIO - EUCALIPTO

REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA
PARA ÔNIBUS, CAMINHÕES,
MÁQUINAS AGRÍCOLAS, PICK-UPS
E CARROS DE PASSEIO

+ POTÊNCIA + ECONOMIA
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AGROSOLDAS - 20% de desconto Rua Olíva Fosqueira Sotilla, 221 BR 277
- Km 596 - Núcleo Ind. Guarujá - CEP
85.804-200 - Fone (45) 3228-1906/
9915-3275

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

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

ÓTICAS CAROL - Desconto de 25% a
vista. Rua Paraná, 2941. Telefone 30394222

RESTAURANTE KILOGRAMA - 10% de
desconto - Av. Brasil, 6792 - Fone (45)
3035-5502

OTELARIA
HOTELARIA
HARBOR HOTÉIS - 10% de desconto
- Rua Treze de Maio, 710 - Fone (45)
3218-1818
HOTEL BOURBON CASCAVEL - Associados, dependentes de associados e
colaboradores tem 10% de desconto sobre
a tarifa do hotel em Cascavel - Fone (45)
3220-4400

LIVRARIA E PAPELARIA

SEGURO DE VIDA ARCOSUL - Zeca –
Fone 3035 – 5000

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

RESTAURANTE

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

ÓTICA OCULAR - 30% de desconto - Avenida Paraná 2999 . Fone (45) 3038-7897 /
99983-7896

ROSALINO COLLA - Massoterapeuta /
Quiropata - Rua Carlos de Carvalho, 2948
- (45) 99937-5338 - Desconto de 20%
para associados e dependentes.

ÓTICA VICENZA - Jóias, óculos e relógios
- Rua Presidente Bernardes, 2524 - (45)
9996-2653 / 99850-5346 - Desconto de
10% para associados e dependentes.

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

UNIMED CASCAVEL - Planos de saúde
- Fone 3225 - 3437

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

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

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

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

B&M CONSULTORIA - 20% de desconto Rua Presidente Kennedy, 839 - Fone (45)
3035-7986
MULTIPEÇAS - 5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 744 - Fone (45) 3226-6126

O MUNDO DO LIVRO - 10% de desconto
- Av. Brasil, 5553 - Fone (45) 30375502
SUPRIVEL PAPELARIA - 10% de desconto
- R. 7 de Setembro, 3266 - Televendas
3224-2004

ENSINO & EDUCAÇÃO
UNIVEL - 10% de desconto na mensalidade
+ 10% de pontualidade no pagamento do boleto nos cursos EAD. No presencial, desconto
de 10% na mensalidade + 10% de pontualidade (apenas para os cursos de Agronomia
e Medicina Veterinária). Fone (45) 998197171 - admin@univel.br
UNICESUMAR - 20% de desconto - Av.
Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355
UNOPAR - 10% a 30% de desconto - Av
Rocha Pombo 2005 - Cascavel/PR - Fone
(45) 3322-9027
CNA - ESCOLA DE INGLÊS - 15% de
desconto - Fone (45) 3037-7793
MINDS ENGLISH SCHOOL - 20% ou 30%
de desconto - Rua General Osório, 3227Centro - Fone (45) 99901-1797

+ DESEMPENHO

CLÍNICA XERRI - ODONTOLOGIA, FISIOTERAPIA, PILATES E ESTÉTICA - Rua
Marechal Candido Rondon, 1706 - Centro
- (45) 3040-2222 / 98407-8784

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

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

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

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

AMAZING INGLÊS - Desconto de até
33,5% nos cursos EAD - Av. FAG, 190 Cascavel/PR - Fone (45) 3096-8686

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

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

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

KNN IDIOMAS - 40% de desconto na mensalidade - R. Uruguai, 1221 · Cascavel/
PR - Fone (45) 3015-8080

Fone (45) 3040-2140

www.injediesel.com

EVOLUZE CONTABILIDADE E GESTÃO
DE PESSOAS - Av. Tancredo Neves,
1854- Sala 04 - Alto Alegre - Cascavel/PR - Fone (45) 9 9993-4414.

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES 30% de desconto - Rua Jarlindo João
Grando, 123, Centro - Fone (45)
3038-1009 / 9999-7405

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

IVANILDE CORBARI ZANATTA - COLONIA
CIELITO__AVICULTURA, PECUARIA DE LEITE,
SOJA E MILHO

AGROPRO MONITOR - 20% de desconto
- Rua Leão Federmann, 235 - Jd.
Carvalho - Ponta Grossa/PR - Fone (45)
99147-7844

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

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

ÓTICA EXCLUSIVA - De 5% a 20% de
desconto. - R. Carlos de Carvalho, 4016 Fone (45) 3039-1900

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS Rodovia PR 486 - Km 11 - Espigão Azul
- Fone (45) 99146-2976

MICROLINS INFORMÁTICA - 25% de
desconto - Rua Paraná, esq. Sete de
Setembro - Fone (45) 3038-9100
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ESCOLAS FISK CASCAVEL - 5% e 15%
de desconto - (45) 3224-2135/(45) 999371819 / (45) 3326-1088/(45) 99937-182
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Aniversariantes
Veja quais associados comemoram aniversário no período
JANEIRO
01/12/1950

SIRLEY SALETE SAROLLI

01/12/1956

ELOI ANTONIO PIVA

01/12/1965

MARIONILCE GATTO

01/12/1986

HENRIQUE VARGAS

03/12/1983

LEONARDO BELOTO

03/12/1946

MIRNA TEREZINHA SMARCZEWSKI

03/12/1957

DARCI BORGES DE LIMA

03/12/1948

SANTINA DE JESUS TABORDA

04/12/1941

REINARDO RODOLFO LANGE

05/12/1944

ARMANDO PERTUZATI

05/12/1938

TERESINHA MARIA ARALDI

05/12/1986

ALEXANDRE ANTONIO SCUSSIATTO

05/12/1986

GRIZELLA C. VILA VERDE BARTZEN

06/12/1972

LISSANDRO SAROLLI VERAN

06/12/1953

JOSE MANUEL C. MENDONÇA

06/12/1949

EDELBERTO GRIGOLO

06/12/1966

JOELMA SIQUEIRA CUNHA

07/12/1957

VERA LUCIA DE PAULA MOREIRA

07/12/1932

IVO JOSE BOSQUIROLI

07/12/1965

ITACIR ANTONIO CERVELIN

08/12/1949

JAIME LAIN

08/12/1953

FLAVIANA GONÇALVES DE OLIVEIRA

08/12/1973

ANA LUCIA M. SUCH KEHRWALD

09/12/1940

HILARIO ANTONIO TOIGO

09/12/1969

EDWARDO TAKAHIRO TANABE

09/12/1989

ANDRE MARCOS PASQUALI

10/12/1952

LUIZ CARLOS PIVA

10/12/1939

ALCENO FRANK (FALECIDO)

10/12/1985

PRISCILA RAMOS VARGAS

10/12/1934

ERICA DUMKE SELBMANN

11/12/1934

ERNA BENDER BLEIL

12/12/1965

MARLI DE FATIMA A. PADILHA

12/12/1989

RICARDO BILIBIO MARCHIOTTI

14/12/1936

ANTONIO CASSOL

14/12/1952

NELSON DAL GALO

14/12/1974

FANY MIE OKABE

14/12/1969

CLAUCIA DENISE PIANA SANTOS

15/12/1973

SANDRO LUIZ VIECHNIESKI

15/12/1961

ROSELY MARIA SCAPINELLO BROCH

15/12/1971

JANETE FRAGAS KUCHLER

16/12/1972

DIMAS MICHELS

16/12/1984

MONICA DANIELA M. CANDIOTO

17/12/1965

ARIANE ROSA WEBBER

17/12/1949

BASILIO WESCHENFELDER

17/12/1969

SERGIO DE SOUZA

18/12/1981

RAFAEL ANGELO VICENTIM ROMERO

19/12/1979

ALCIONE ZANOTTO

20/12/1967

CHARLES WIDEL MELCHIORETTO

20/12/1964

DORALICE F. DOS SANTOS MARCHIORO

20/12/1982

EDUARDO VINICIO MARTINI

20/12/1967

RENATO VENTORIN DA SILVA

20/12/1934

IEDA MARIA PICCOLI

22/12/1948

JUVELINO RIQUETTI

22/12/1950

ANTONIO C. LEAL DOS SANTOS

22/12/1966

LUIS ANTONIO DE C. WHITAKER

22/12/1958

CARMEM TEREZINHA BENETTI JUNG

23/12/1981

ELIZANGELA DOS SANTOS

24/12/1955

MARIA LOURDES CARVAT

24/12/1942

IVANI SAROLLI SARAIVA

25/12/1950

RUI JOAO LIBERALI

25/12/1977

VALMIR CRISTIANO DALGALO

25/12/1974

ADRIANA NATALIA ROECKER LAZARIN

26/12/1940

CARLOS HENRIQUE VERAN

26/12/1984

FABIO ROBERTO SEIBERT

26/12/1959

JAIR FACCHI

28/12/1978

LUCIANA FRARE

29/12/1978

09/01/1986

TIAGO SOSSELLA

09/01/1941

ISABEL DAS NEVES SOUZA

09/01/1952

NESTOR LUIZ FILHO

09/01/1966

IVONETE TEREZINHA ORTOLAN

10/01/1988

RAFAEL KLAUCK BORBA

10/01/1939

JOAO BATISTA DA A. MARQUES

10/01/1995

ANA CAROLINA SALVADORI

11/01/1954

VALTER ARROTÉIA

11/01/1996

ANDRESSA MOURA STANISKI DE SOUZA

11/01/1951

MARIA LOURDES BEAL

12/01/1942

HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI

12/01/1975

JOSE SMARCZEWISKI FILHO

12/01/1941

ANGELINA LIBERALI

12/01/1978

ANTONIO CONSTANTINO JUNIOR

12/01/1965

ROSEMIR PEROZZO

13/01/1963

MARIO LUIZ CALLESCURA

13/01/1929

ALBINO OLDONI

14/01/1968

CELSO NUNES

14/01/1984

VERONICA MARIA GOMES

15/01/1953

JEOMAR TRIVILIN

GRAZIELLE DE LURDES VIECHNIESKI

16/01/1956

WILSON CARLOS FRACARO

30/12/1939

GUIDO BRESOLIN

16/01/1959

MARIO SCHOUPINSKI

30/12/1974

SERGIO DANIEL FUHR

17/01/1949

TOMAS NAGAI

30/12/1932

LAURO DE OLIVEIRA CARNEIRO

17/01/1934

CAMILO FRANCEZ

30/12/1971

RICARDO VETTORELLO

17/01/1959

HEINZ ZIMMERMANN

30/12/1968

EDINEI RECK

18/01/1959

DOMINGOS MARMENTINI

31/12/1942

JEADIR SILVESTRE DE CARLI

18/01/1966

MARIA TEREZINHA FIGER FILIPPINI

18/01/1942

DIACOMO CAMALIEL MENEGHEL

18/01/1969

NERO PAGANINI

19/01/1969

MARCIO MAKOTO MATSUSHITA

19/01/1961

EUGENIO ROZETTI FILHO

22/01/1975

NADIA WILD

24/01/1980

THIAGO STOCK PASCHOAL

24/01/1963

EDUARDO CESAR GUAGLIARDI

25/01/1946

GELSO PAULO RANGHETTI

25/01/1956

PAULO VIGANO

26/01/1969

MARLI SALETE BURATTO SEGALLA

26/01/1964

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA

27/01/1964

DIRCIO DAMBROS

28/01/1931

JOSE SNAK

28/01/1961

GENESIO MAGNONI BORTOLI

28/01/1937

ITALIA WEZCHOCKY

29/01/1945

NINO PASTORE

DEZEMBRO
02/01/1954

NELSON CASAGRANDE

02/01/1989

KAMYLLA DIDOLICH

03/01/1953

NIVALDO GARCIA SEGURA

03/01/1965

MARGOT FATIMA BREGOLI

04/01/1943

EMILIO BERNAL SANCHES

04/01/1954

JOSE ROBERTO BIAGI

04/01/1948

MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA

04/01/1943

MARIA MADALENA MARTINI LUPATINI

05/01/1952

CLERIO DALAGNOL

05/01/1966

ARLINDO ALFREDO UEBEL

05/01/1966

JOSIANE BAGGIO ORSO TALINI

06/01/1960

ZENI CASAGRANDE

07/01/1938

REINALDO CARANHATO

07/01/1978

ADINEI ANELIO ROTTA

07/01/1992

BRUNA LUIZA FOLTZ

30/01/1975

GERMANO JOSE SAROLLI

09/01/1958

JOAO ALVARO TOSO

31/01/1963

LUIZ ANTONIO CARNIEL

09/01/1979

VALDIR TOMAZZINI

31/01/1987

JULIVAM HENRIQUE ARAUJO PINTO

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!
Av. Brasil, 3025 - Cascavel - PR
Fone (45) 2101-3333
www.metropolitanatratores.com.br
www.sindiruralnews.com.br
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Olhares que
semeiam o amor.
Entre tecnologia, profissionalismo e
precisão, é o cuidado e a emoção que
nos fazem prosperar.
É a atenção a cada etapa do processo
que nos permite enxergar novos
horizontes, e saber que o segredo de
boas colheitas está no carinho que
dedicamos à semente.
Em todas as fases da vida, estamos ao
seu lado para evoluir e fazer crescer.

www.sindiruralnews.com.br
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