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• Primeiro curso de Cascavel a receber o Selo de Qualidade OAB 

Recomenda e a melhor nota do Enade de Direito, refletindo a 

qualidade de ensino reconhecida pelo MEC.

• Com 60% do corpo docente formado por mestres e doutores, 

proporcionando por meio de aulas teóricas e práticas melhor 

vivência dos diversos campos de atuação do bacharel em Direito.

• No NPJ – Núcleo de Prática Jurídica, Cejusc – Centro • No NPJ – Núcleo de Prática Jurídica, Cejusc – Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania e SAJU – Serviço 

de Assistência Jurídica Univel, o acadêmico tem a oportunidade 

de conhecer e executar diversos procedimentos jurídicos no 

atendimento à população.

• Maior número de aprovados no Exame de Ordem em Cascavel.

• Convênio com a Escola da Magistratura do Paraná.
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Nos últimos anos, o maquinário agrícola 
passou por uma revolução tecnológica, que 
introduziu novidades que mudaram total-
mente a maneira de se plantar e colher. O 
advento dos motores eletrônicos, câmbios 
automáticos e tecnologias de monitoramento 
remoto são exemplos das inovações que che-
garam de vez ao campo. Pág. 36

Para informar os leitores sobre acordos co-
merciais e o momento econômico brasileiro, 
a Sindirural entrevista nesta edição Alberi 
Antonio Daubermann. Ele é economista, 
gestor administrativo e financeiro, mestre 
em Engenharia de Produção e Logística e 
professor universitário.  Pág. 8
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Capa

LEIA TAMBÉM:

Iapar realizou Dia de 
Campo sobre óleos e 
culturas de inverno

Show Pecuário 2019 
foi um sucesso!

Produtores rurais tiveram acesso a novas 
culturas de inverno e extração de óleo vege-
tal no dia 7 de agosto em evento promovido 
pelo Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) 
de Santa Tereza do Oeste. Pág. 44

Nesta edição, trazemos cobertura completa 
do grande evento da pecuária paranaense, 
que aconteceu de 23 a 26 de julho no Parque 
de Exposições de Cascavel. O evento chegou 
à 5ª edição em 2019.  Pág. 20

• Anel de Integração Rural em foco na 
Amop. Pág. 16

• Estradas rurais são prioriedades no 
município de Cascavel.  Pág. 18

• Cursos do Senar trazem qualificação 
profissional.  Pág. 19
• Alunos da Apae visitam lavoura de 
batatas em Cascavel. Pág. 40

• Grupo de “hermanos” visitam Cascavel e o 
Sindicato Rural.  Pág. 42

Prosa Rural realiza 
mais edições a campo
No mês de agosto o Sindicato Rural de Cas-
cavel promoveu mais duas edições do Prosa 
Rural, iniciativa que visa aproximar a en-
tidade das comunidades e distritos rurais. 
Desta vez, a entidade esteve no distrito de 
Espigão Azul e na comunidade de San Mar-
tin. Pág. 15

Acordos comerciais 
e o futuro do Brasil

CAMARIL

Há mais de 50 anos sendo
o braço forte do agricultor!

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

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

PROCURE UMA CAMAGRIL MAIS PERTO DE VOCÊ:

www.camagril.com.br
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“Tenha orgulho de ser 
produtor rural!”

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

Força do campo
Em mais um ato de demonstração de 

força e união, os produtores rurais de todos 
os cantos do Paraná participaram no dia 28 
de agosto, em Curitiba, na audiência pública 
realizada na Alep que discutiu a transforma-
ção do Paraná em área livre de febre aftosa 
sem vacinação. Essa conquista mudará o 
nosso estado para sempre.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer 
e elogiar a participação de toda a comitiva 
que saiu de Cascavel e Corbélia. Represen-
tamos todos os produtores daqui unidos em 
um interesse em comum: conquistar o sta-
tus. Certamente, esse evento ficará marcado 
na lembrança de todos nós.

Agora, como você poderá acompanhar 
na matéria especial que trouxemos nes-
ta edição, falta pouco para chegarmos lá. 
Esse status revolucionará a vida no campo, 
trazendo oportunidades, novos empregos 
e mais dinheiro no bolso do produtor. No 
entanto, aumenta nossa responsabilidade. 
Somos profissionais e temos que garantir 
que jamais andaremos para trás. Nessa es-
cada, nós só subimos. Para isso, temos que 
trabalhar juntos: produtores, empresas e o 
Estado. O dia 28 de agosto está marcado na 
história do agro paranaense. O dia que, jun-
tos, conquistamos o mundo. 

Por fim, a safra de soja começa agora 
em setembro e elevar nosso pensamento 
a Deus para que ela seja muito positiva. A 
nossa parte nós faremos, que é o trabalho 
competente, tecnológico e ambientalmente 
correto que sempre fazemos. Com relação 
às intempéries, precisamos pedir ao nosso 
Pai que nos ilumine e nos ajude a conquistar 
mais uma grande safra no Oeste do Paraná. 

Uma safra de soja forte, é um Oeste forte 
por mais um ano. Muitos amargaram pre-
juízos na safra anterior, e não podemos ter 

mais um revés. Nossa região é abençoada 
em clima e solo, mas também lembremos de 
fazer a nossa parte para que tudo dê certo: 
uso defensivos agrícolas de forma conscien-
te, tenha adotada técnicas de conservação de 

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

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

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

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

solo e faça um bom manejo, se possível 
orientado por um técnico! 

Tenha orgulho de ser produtor rural! 
Afinal, nós já conquistamos o mundo!

PLANO DE SAÚDE

Mais produtividade
e segurança para 

o homem do campo.

Contrate agora!
(45) 3225.3437
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Entrevista

Sindirural: O que prevê o acordo 
Mercosul e União Europeia?

Daubermann: O maior acordo comer-
cial já selado pela União Europeia, que dará à 
Europa acesso a um mercado de 260 milhões 
de consumidores, foi Iniciado há mais de 20 
anos como um acordo de cooperação entre os 
países do bloco sul-americano com o europeu 
e aborda três setores: diálogo político, coope-
ração e livre comércio. No campo comercial 
são contemplados especialmente o acesso 
tarifário ao mercado de bens (compromissos 
de desgravação tarifária); regras de origem; 
medidas sanitárias e fitossanitárias; barrei-
ras técnicas ao comércio (anexo automotivo); 
defesa comercial; facilitação de comércio e 
cooperação aduaneira (protocolo de assistên-
cia mútua e cláusula antifraude); compras go-
vernamentais (compromissos em matéria de 
acesso); propriedade intelectual (indicações 
geográficas), e; subsídios.

Sindirural: Quais os empecilhos 
para ser definitivamente sacra-
mentado?

Daubermann: Para entrar em vigor o 
tratado comercial precisará ser aprovado den-
tro de um ano pela Comissão Europeia e, pos-
teriormente, pelo Parlamento Europeu, po-
dendo demorar mais de dois anos ainda. Um 
entrave à aprovação é o receio dos produtores 
de cítricos de que a redução das tarifas aos 
produtos do Brasil e da Argentina gere pre-
juízos ao mercado local. Após aprovado, tanto 
pelo Parlamento Europeu, previsivelmente em 
2021, como pelo Parlamento do Mercosul, o 
acordo para a parte comercial, a principal do 

Para informar os leitores sobre acordos comerciais e o momento 
econômico brasileiro, a Sindirural entrevista nesta edição Alberi 
Antonio Daubermann. Ele é economista, gestor administrativo e 
financeiro, mestre em Engenharia de Produção e Logística e professor 
universitário.

ALBERI DAUBERMANN

café torrado e solúvel, fumo, melões e melan-
cias, uvas de mesa, maçãs e óleos vegetais 
dentre outros. Alguns produtos terão acesso 
ampliado ao mercado europeu por meio de 
quotas, como a Carne bovina, de aves e suína, 
Açúcar, Etanol, Arroz e Milho. De outro lado, 
o MERCOSUL liberalizará linhas tarifárias 
para produtos como azeite de oliva, vinhos e 
whisky, ou seja, teremos um mercado muito 
mais amplo para os produtos em que somos 
competitivos e compraremos por preços livres 
de impostos os produtos europeus.

Sindirural: Quais os prós e con-
tras para o produtor rural do Oeste 
do Paraná? Os preços pagos cobri-
rão os custos, que estão cada vez 
mais caros e acabando com a mar-
gem do agricultor?

Daubermann: O Paraná, em especial 
a região oeste, é grande produtor de cereais, 
frango, peixes, e outros produtos de interesse 
da Europa. A abertura deste mercado pos-
sibilitará a garantia de colocação de toda a 
nossa produção. Quanto aos preços, a maior 
procura pode ajudar na valorização destes 
produtos, porém, isso não é uma garantia de 
preços mais altos do que os praticados hoje. 
Já a possibilidade de importação de insumos, 
tecnologia, máquinas, e outros itens de uso 
no campo, a preços mais competitivos pode 
ajudar a reduzir os custos de produção.

Sindirural: O que é a MP da Li-
berdade Econômica e o que ela deve 
mudar?

Daubermann: A MP 881/2019 altera 
diversos pontos da legislação em vigor, flexi-
bilizando a atividade econômica. Por exemplo, 
ao criar a Carteira de Trabalho eletrônica ten-
do como identificação única do empregado o 
número do CPF, contribui com a simplificação 
da emissão, uso e manuseio do documento. 
Outra medida altera a regra do descanso sema-
nal, prevendo que o descanso será “preferen-
cialmente aos domingos”, podendo ocorrer em 
outros dias da semana, sem necessidade do 
pagamento em dobro. A proposta determina 

tratado, a implantação das medidas, como a 
desgravação tarifária deverá ocorrer em 0, 
4, 7 e 10 anos, além de casos de desgravação 
parcial. A associação política e a cooperação 
(que também o integram) devem ser referen-
dadas pelos parlamentos.

Sindirural: Quais os prós e contras 
para o Brasil?

Daubermann: Antes do acordo, apenas 
24% das exportações brasileiras entravam 
livres de tarifas na UE. Após a desgravação 
prevista no acordo, 92% das importações do 
MERCOSUL e 95% das linhas tarifárias en-
trarão livres de tarifas na UE. Incluídas as li-
nhas com desgravação parcial (quota, preço de 
entrada e preferência fixa), a oferta europeia 
se eleva a 99% do volume de comércio. Em 
contrapartida, o MERCOSUL liberalizará 91% 
das importações originárias da UE e 91% das 
linhas tarifárias após a desgravação prevista 
no acordo. Os pontos positivos para o Brasil 
são maiores do que os negativos, por permitir 
acesso a novas tecnologias e ampliar o merca-
do para os nossos produtos.

Sindirural: Quais os prós e con-
tras para o Agro brasileiro?

Daubermann: A União Europeia é o 
maior importador agrícola mundial, soman-
do US$ 182 bilhões em 2018, tendo o Brasil 
como seu segundo maior fornecedor de pro-
dutos agrícolas, com cerca de US$ 14 bilhões, 
o que representou 32% da pauta exportadora 
brasileira (insumos para ração animal, café, 
oleaginosas e grãos, preparações alimentícias 
vegetais e carnes). Com a vigência do acor-
do, produtos agrícolas de grande interesse 
do Brasil terão suas tarifas eliminadas, como 

tando também a demanda de outros países na 
esteira desta necessidade. Brasil, Canadá e 
Chile também devem se beneficiar do aque-
cimento da demanda, caso a febre suína pro-
voque perdas mais expressivas na China. Por 
aqui, o excesso de oferta e preços de insumos 
elevados reduzem os ganhos do produtor, o 
que só deve mudar se a situação chinesa se 
agravar ainda mais e a maior demanda mun-
dial de confirmar como uma boa oportunidade 
para nossos produtos.

Sindirural: Quais as perspecti-
vas do senhor em relação à trans-
formação do Paraná em área livre 
de febre aftosa sem vacinação? O 
que deve acontecer e como os pro-
dutores devem se preparar? O que 
isso irá influenciar no acordo co-
mercial da UE e com possíveis no-
vos?

Daubermann: Em setembro, o Minis-
tério da Agricultura publica um ato normativo 
que mudará o status do Paraná para Área Li-
vre de Febre Aftosa sem Vacinação, e a Or-
ganização Mundial de Saúde Animal deverá 
reconhecer a condição do Paraná em 2021. 
Até agora, apenas Santa Catarina é reconhe-
cida como área livre de aftosa no Brasil. Esta 
medida representará possibilidades de ganho 
para os pecuaristas (seja pela valorização do 
nosso produto ou pela redução de gastos com 
a vacinação) e para o Estado, que poderá am-
pliar o comércio mundial de carnes, acessan-
do mercados que têm restrições ao rebanho 
vacinado.

Sindirural: O que o senhor acha 
do início de conversação para um 
acordo comercial com os EUA? O 

que serão obrigatórios os registros do ponto 
de entrada e de saída no trabalho somente em 
empresas com mais de 20 funcionários.  Ati-
vidades de baixo risco estarão dispensadas de 
emissão do alvará e o e-Social será substituí-
do por um sistema de informações digitais de 
obrigações previdenciárias e trabalhistas. A 
proposta cria a figura do “abuso regulatório”, 
infração cometida pela administração pública 
quando criar reservas de mercado para fa-
vorecer um grupo econômico em prejuízo de 
concorrentes; redigir normas que impeçam a 
entrada de novos competidores nacionais ou 
estrangeiros no mercado; exigir especificação 
técnica desnecessária para o objetivo da ati-
vidade econômica; criar demanda artificial ou 
compulsória de produto, serviço ou atividade 
profissional, “inclusive de uso de cartórios, 
registros ou cadastros”; colocar limites à livre 
formação de sociedades empresariais ou ati-
vidades econômicas não proibidas em lei fe-
deral. Estas e outras medidas como a validade 
de documentos digitalizados devem facilitar a 
atividade econômica, agilizando e desburo-
cratizando o cotidiano empresarial.

Sindirural: Alguns especialistas 
têm dito que a medida provisória 
881/2019, conhecida como MP da 
Liberdade Econômica, prejudica o 
agro. O que o senhor acha disso?

Daubermann: As críticas dizem res-
peito à insegurança jurídica que uma das 
cláusulas traz ao agronegócio. A mudança 
fragilizaria a situação dos arrendatários, além 
de não facilitar o acesso à terra ou à geração 
de empregos no campo. Por outro lado, o fim 
das restrições de trabalho aos domingos e 
feriados facilita a atividade rural, permitin-
do que, em época de plantio ou colheita, por 
exemplo, os trabalhadores possam estender 
sua atividade sem prejuízo do empregador. 
De qualquer maneira, é fundamental que seja 
estendido o debate e alterados os pontos em 
que suscite dúvidas.

Sindirural: O que ainda podemos 
esperar da peste suína africana na 
China e como ela deve nos benefi-
ciar/afetar? Um dos questionamen-
tos dos produtores é que, apesar 
da valorização dos produtos para 
o mercado externo, os integrados 
não estão recebendo mais. Quais as 
razões?

Daubermann: A gravidade da situação 
mostra, em primeiro plano, a necessidade e a 
importância das medidas sanitárias, que evi-
tam o surgimento e a proliferação da doença. 
A China é o país que mais consome carne de 
porco no mundo e possui a maior população 
mundial de suínos. As dificuldades de abas-
tecimento interno devem levar a um aumento 
da busca por carne suína da Europa, aumen-

que o agro pode esperar disso?
Daubermann: A abertura de novos 

mercados sempre é bem-vinda, especialmen-
te no caso da única superpotência global. As 
declarações oficiais de alto nível de ambos 
os lados reforçaram a percepção de que um 
acordo dessa importância será possível, espe-
cialmente depois que a UE se aproximou do 
MERCOSUL, e os EUA tem demonstrado in-
teresse em ampliar os negócios com o Brasil.

sta volta do Brasil às negociações inter-
nacionais, depois de um isolamento de quase 
20 anos, dá margem a uma série de possibili-
dades envolvendo nosso país, e o agronegócio 
tem excelentes condições de participar desta 
nova condição, que não deve ocorrer no cur-
to prazo, mas em um futuro breve. De modo 
geral, precisamos melhorar nossa competiti-
vidade e modernizar a economia com as refor-
mas urgentes e a redução do papel do Estado.

Sindirural: A briga EUA x China 
teve novos capítulos. O que aconte-
ceu recentemente e como isso afeta 
ou beneficia o agro brasileiro?

Daubermann: A “queda-de-braço” 
entre as duas maiores economias do mun-
do tem provocado instabilidade e incertezas 
no mundo todo. Medidas quase diárias, dos 
dois lados, alteram drasticamente os rumos 
da economia. De maneira mais intempestiva 
Trump joga como quem está comprando uma 
área de terras, oferece um valor, depois re-
cua e baixa a oferta, quando se espera que dê 
um lance finge sair do negócio. Os próximos 
capítulos da guerra comercial são difíceis de 
prever, especialmente com a aproximação da 
eleição nos Estados Unidos, no próximo ano, 
mas, certamente, o clima de incerteza deve 
prejudicar o crescimento econômico mundial 
no futuro e afetar países como o Brasil. Me-
didas que afetam a cotação do dólar refletem 
diretamente nos preços dos produtos do agro-
negócio brasileiro e nos insumos importados.

Sindirural: O nosso produtor 
está preparado para ingressar em 
novos mercados, ditos mais exi-
gentes? Somente as empresas ga-
nharão mais ou o senhor acredita 
que os produtores também?

Daubermann: O agronegócio bra-
sileiro cresceu muito nas últimas décadas, 
melhoramos a produtividade das terras, dos 
rebanhos, das máquinas e equipamentos e da 
agroindústria. Esta evolução se deve a maior 
profissionalização da atividade, ao clima favo-
rável e aos investimentos em pesquisa e tec-
nologia. Com raras exceções, nossos produtos 
apresentam qualidade compatível com as exi-
gências internacionais, devendo atender aos 
novos mercados que surgem das negociações 
em pauta, o que favorece às empresas e aos 
produtores, beneficiados pela maior demanda.

Acordos comerciais
e o futuro do Brasil
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REGISTRO

Dando sequência aos trabalhos do grupo 
criado para controlar a população de borrachu-
dos no interior de Cascavel, os participantes 
reuniram-se no dia 17 de julho em uma das 
comunidades mais afetadas pelo problema: São 
Pedro, no distrito de Sede Alvorada.

Conduzida pelo presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, Paulo Orso, a reunião teve o 
objetivo de ouvir as demandas da comunidade, 
que tem a qualidade de vida afetada pelo excesso 
dos mosquitos. 

Comunidade 
de São Pedro x 
borrachudos

Grupo ouve demandas da comunidade

Com a presença de amigos, autoridades e fa-
miliares, no dia 18 de julho, no auditório da Acic 
(Associação Comercial e Industrial de Cascavel), 
o livro “O sonho de um pioneiro” foi lançado. O 
autor é o economista Valdir Pacini, que escreveu 
a obra a partir de relatos que ouviu ao longo de 
anos do empresário Dimer José Webber. O Sin-
dicato Rural de Cascavel apoiou o lançamento da 
obra. 

O material e informações coletadas durante 
inúmeras viagens a trabalho pela região é um 
registro histórico e folclórico da região. “Essa é, 
antes de tudo, uma homenagem a um pioneiro 
que fez muito pelo desenvolvimento de Cascavel, 
e uma forma de tornar personagens históricos 
importantes, e outros nem tanto, ainda mais 
conhecidos e respeitados pela comunidade”, diz 
Pacini.

Entre os nomes citados estão Wilson Joffre, 
Jacob Munhak, Tio Zaca, Jeca Silvério, Francis-
co Natel de Camargo, Ciro Nardi, Gema Zando-
ná, e muitos outros. “São pessoas que, mesmo 
com dificuldades, fizeram enorme diferença no 
processo de estruturação e de construção dessa 
grande cidade”, afirma o autor. 

Toda a renda obtida com a venda do livro vai 
ser revertida para a Uopeccan, hospital do cân-
cer de Cascavel. No lançamento, representantes 
do hospital rasgaram elogios a Dimer, que por 
muitos anos se dedicou à causa. 

“Dimer é uma figura muito importante na 
história do Oeste e está obra, que era um sonho 
dele, é mais que merecida”, resumiu Paulo Orso, 
presidente do sindicato.

Sonho de 
pioneiro é 
lançado

Lançamento foi realizado na Acic

REGISTRO

Associados, produtores rurais e técnicos 
do setor participaram de uma palestra no Sin-
dicato Rural de Cascavel, no dia 12 de agos-
to, sobre um software de gestão financeira da 
lavoura. Denominado Cerealiza, a ferramenta 
ajuda produtores na tomada de decisão.

Quem apresentou o programa foi o enge-
nheiro civil, produtor rural e proprietário da 
empresa, Rodrigo Souto. Segundo ele, o produ-
tor tem pouco acesso a informação financeira 
da sua lavoura e, quando tem, não consegue 
usá-las de maneira eficaz na tomada de deci-
são sobre a venda. “Passei dois anos buscando 
uma simplificação desses números. A cadeia 

Software de gestão 
de lavouras é 
apresentado

do agro está mais avançada que o produtor, 
então porque não usar isso a nosso favor?”, 
disse.

Depois de preencher dados de diversas na-
turezas na tabela oferecida pelo site, ele pro-
porciona uma simulação de venda, orientada 
em três cores: vermelho (não paga custos nem 
compromissos), amarelo (não paga compro-

missos mas paga custos) e verde, que dá lucro. 
Os compromissos citados por ele não são 

necessariamente relativos à safra, mas sim 
referentes a outras dívidas, parcelamento de 
maquinários entre outros. Além disso, a ferra-
menta permite comparar dados com produtores 
da mesma região, visando apontar oportunida-
des de melhoria. 

A solução do cooperativismo
           f inanceiro para o brasileiro
  vender, lucrar e crescer mais.

Sipag. Do cooperativismo para o seu negócio. Peça a sua hoje mesmo!

Saiba mais:  acesse sipag.com.br ou ligue 3004-2013 (capitais)

ou 0800 757 1013 (demais localidades).
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O Comder (Conselho de Desenvolvimen-
to Rural de Cascavel) reuniu-se no dia 2 de 
agosto no Sindicato Rural de Cascavel. Di-
versos assuntos estiveram em pauta, entre 
eles inspeção animal, estradas e turismo 
rural. 

O médico veterinário João Carlos, da 
Seagri, apresentou a palestra “Os avanços e 
a evolução dos estabelecimentos que recebe-
ram a adesão do SISBI (Sistema Brasileiro 
de Inspeção)”, que permite a venda dos pro-
dutos em todo o Brasil. 

Dez das principais empresas de Cascavel 

Inspeção, estradas e turismo rural
com SISBI possuem 418 produtos registrados, 
319 empregos e uma receita de R$ 37,4 milhões 
ao ano. “Cascavel é o único município do Paraná 
com SISBI individual”, contou. 

Na sequência o secretário de Agricultura, 
Nei Haveroth, parabenizou o Sindicato Rural de 
Cascavel e demais entidades parceiras pelo su-
cesso do 5º Show Pecuário. Também informou 
que o Programa de Melhoramento Genético da 
Pecuária Leiteira entregou doses de sêmen aos 
condomínios em atividade. “Por causa desta 
entrega, outros produtores procuraram a Seagri 
interessados em reativar condomínios desativa-

dos”. 
O secretário também comentou sobre a 

necessidade da Seagri adquirir um britador 
móvel, que deverá britar cinco tipos dife-
rentes de tamanhos de pedra e ajudará no 
trabalho feito nas estradas rurais. 

Além disso, foi debatido entre os con-
selheiros que Conselho Municipal de Turis-
mo vai contratar uma empresa de consulto-
ria para ampliar o número de propriedades 
aptas para oferecer atividades de turismo 
rural. 20 propriedades serão consideradas 
aptas. 
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REGISTRO

Conselheiros do Comder (Conselho Muni-
cipal de Desenvolvimento Rural de Cascavel) 
discutiram o cancelamento de diversas DAPs 
(Declaração de Aptidão ao PRONAF) no dia 2 de 
julho, em reunião no Sindicato Rural de Casca-
vel. Segundo os técnicos da Emater, o Tribunal 
de Contas da União suspendeu ou bloqueou 352 
DAPs de produtores agrícolas cadastrados em 
Cascavel. As alegações do TCU para o cancela-
mento foram: áreas superiores a quatro módulos 
fiscais; renda fora do estabelecimento superior 
a renda de dentro do estabelecimento; renda de 
fora mais a renda de dentro do estabelecimento 
superior ao limite de enquadramento e emprego 
em tempo integral.

De acordo com o senhor Sérgio Heim, zoo-

Dap é principal assunto da pauta do Comder

tecnista da Emater, os produtores foram con-
vidados a apresentar documentação de renda e 
propriedade de terras para posterior averiguação 
de aptidão, ou não, à Declaração. “Visitas téc-
nicas in loco foram feitas no intuito de verificar 
caso a caso. Do total, setenta e duas proprieda-
des rurais foram analisadas com parecer favorá-
vel a emitir novas DAPs”. Secretário Ney falou 
sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria e 
também informou sobre a impressão do folder 
orientativo sobre as formigas cortadeiras, elabo-
rado com apoio do Sindicato Rural de Cascavel.

Cerca de 30 mil cópias foram impressas e 
uma ação urbana será feita para o controle da 
praga, uma vez que não adianta controlá-la no 
campo e não controlá-la na cidade.

Ney mostrou sua preocupação com o asfalto 
rural. “Temos medo que o asfalto tenha proble-
mas, uma vez que os caminhões estão cada vez 
mais pesados. No entanto, uma alternativa é agir 
como Toledo, que multa os que não respeitam o 
limite de toneladas para percorrer nas estradas”, 
disse Ney.

Também explicou que as licitações e estra-
das estão sendo feitas por etapas, e ninguém vai 
ficar de fora.  Além disso, Valmor Passos, da 
Seagri e Andressa Marca, da Biolabore, apre-
sentaram o trabalho denominado “Programa Ali-
mentação Saudável”, que começou em 2018 com 
o objetivo de destacar a importância do controle 
microbiológico dos produtos ofertados na feira 
do produtor. 

Técnicos da Emater levaram informações aos conselheiros

REGISTRO

A divulgação oficial dos dados do Valor 
Bruto da Produção Agropecuária (VBP) em ju-
lho comprovou uma informação já prevista pelas 
autoridades do meio rural de Cascavel: o muni-
cípio perdeu o 2º lugar do ranking para Castro, 
conhecida como a Capital do Leite. Toledo conti-
nua em primeiro lugar.

Castro conquistou a segunda posição no 
Estado com o montante de R$ 1,57 bilhão em 
2018, correspondente ao faturamento bruto 
dos produtores com a comercialização da safra 
2017/18. Cascavel registrou um faturamento de 
R$ 1,53 bilhão e Toledo R$ 2,2 bilhões. O prin-
cipal motivo para Cascavel perder a colocação foi 
a diminuição no abate de frango da Globoaves. 

De acordo com a Secretaria de Estado da 
Agricultura e Abastecimento do Paraná, a pri-
meira versão do VBP o valor estimado, de R$ 
89,6 bilhões, teve um crescimento de 5%, em va-
lores nominais sem o desconto da inflação, sobre 
o ano anterior (2017), quando o VBP atingiu R$ 
85,3 bilhões. 

O secretário estadual da Agricultura e Abas-
tecimento, Norberto Ortigara, explica que o Deral 
está disponibilizando a versão inicial do VBP, a 
soma de tudo que o campo conseguiu produzir 
em 2018, todo um conjunto com cerca de 350 
itens que a agropecuária paranaense produz, que 

Cascavel cai para terceiro lugar no VBP

resultou em valor um pouco acima da inflação 
média do Brasil no ano passado.

“Em termos reais, perdemos um pouco, mas 
o resultado apresenta um bom valor vindo do 
campo”, disse. Segundo ele, a safra de grãos do 
ano passado não foi tão boa quanto a anterior 
(2016/2017), que foi excepcional, mas mostra 
em cada município, para cada atividade agrícola, 
uma mensuração desse valor.

“Esse índice lá em setembro vai compor o 
Fundo de Participação dos Municípios dentro 
daquilo que é a divisão do bolo do ICMS parana-
ense”, afirmou Ortigara.

Com a correção da inflação, o VBP passa a 

ter uma redução de 3% em relação ao ano ante-
rior, calculou o diretor do Departamento de Eco-
nomia Rural (Deral), Salatiel Turra. Segundo ele, 
essa versão do VBP é preliminar porque ainda 
será enviada aos municípios para contestação 
ou não das prefeituras, que podem entrar com 
recursos. Por isso ele prevê que podem ocorrer 
alterações neste Valor Bruto da Produção calcu-
lado, sendo que a versão definitiva será divulga-
da no final de agosto.

Turra destacou que as quatro principais 
cadeias de alimentos no Paraná: soja, frango, 
milho e leite correspondem mais da metade do 
VBP do Estado.

Festa julina no sindicato - Para entrar no espírito festivo dos meses de junho e julho, o Sindicato Rural de Cascavel 
promoveu aos seus associados uma festa julina nos dias 2, 3 e 4 de julho.  Além da decoração, os associados puderam desfrutar de todas as 
comidas e bebidas típicas da época: amendoim doce e salgado, paçoca, pé-de-moleque, pipoca, quentão e muitos outros quitutes. 
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POLÍTICA AGRÍCOLA

Sindicato Rural foi
palco do Plano Safra 
O evento de lançamento do Plano 
Safra 2019 do Governo Federal, 
organizado pelo Banco do Brasil, 
aconteceu na manhã do dia 27 de 
junho no auditório da entidade

O auditório do Sindicato Rural de Cas-
cavel ficou lotado para ouvir as novidades do 
Plano Safra 2019, apresentadas pela equipe 
da Superintendência Regional do Banco do 
Brasil, que anunciou montante de R$ 225 
bilhões para a safra 2019/2020. Em eventos 
coordenados em todo o país, o Banco do Bra-
sil apresentou na quinta-feira, dia 26/06, aos 
produtores rurais o Plano Safra do Governo 
Federal para 2019/2020. Em Cascavel, o local 
escolhido foi o Sindicato Rural, que ficou lo-
tado de agricultores e empresários do agrone-
gócio. Os participantes foram recebidos com 
um café da manhã pela diretoria da entidade. 
Representado o Banco do Brasil, estiveram 
presentes o gerente da agência Estilo do BB 
em Cascavel, Elondir José Biazibetti; o ge-
rente geral da agência Cascavel, Alexandre 
Negri Julião da Silva; a gerente geral agência 
Migrante, Anisia Cristina Wilhelm; o gerente 
de Agronegócios, Leandro Capuzzo; o gerente 
de Relacionamento Private, Joel de Andrade 
Torres Neto; e o assessor da Superintendên-
cia Comercial de Cascavel, Fedrigo Raymundi.

Para safra 2019/2020, o Banco do Brasil 
anunciou o volume de R$ 103 bilhões, sen-
do R$ 91,5 bilhões para o crédito rural e R$ 
11,5 bilhões para o crédito agroindustrial. Na 
visão segmento, o Banco disponibilizará R$ 
14,10 bilhões para a Agricultura Familiar, R$ 
77,40 bilhões para demais produtores. Os va-
lores para recursos se mantiveram, com um 
pequeno aumento de 0,5% em algumas taxas 
de custeio e manutenção. Já nos valores de 
investimentos, houve um aumento de 1%. O 
gerente regional de Agronegócios do Banco do 
Brasil, Leandro Capuzzo, fez a apresentação 
técnica dos números, detalhando valores para 
cada segmento de mercado. “A principal novi-
dade foi o aumento do valor da subvenção do 
recurso ao seguro rural, que no ano passado 
foi de R$ 400 milhões e este ano chegou a R$ 
1 bilhão. Essa era uma reivindicação antiga 

dos produtores rurais, que foi atendida nesse 
novo plano”, destacou. 

Para o presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Roberto Orso, o novo Plano 
Safra trouxe novidades muito boas. “Primeiro, 
não tem mais aquela distinção de agricultura 
familiar: todos são privilegiados, independen-
te da categoria em que se encontra. O valor foi 
praticamente o mesmo do ano passado, mas 
dentro das dificuldades de recursos, veio con-
templar uma expectativa da classe produtora”, 
afirmou. Para ele, os valores ficaram mui-
to próximos daquilo que era esperado pelas 
entidades representivas, como sindicatos e 
Federações da Agricultura. Orso salienta tam-
bém a importância do aumento da subvenção 
do seguro agrícola. “Esse aumento de R$ 400 
milhões para R$ 1 bilhão é extremamente 

importante, pois o agricultor pode investir 
com segurança a um custo menor˜, destaca. 
O próximo passo, segundo Orso, é buscar a 
subvenção estadual, para que o produtor ru-
ral possa fazer o maior investimento possível 
com tranquilidade e segurança. ˜Quem ganha 
com isso não é somente o produtor rural e sim 
o Paraná e o Brasil”, destaca.  

Os produtores rurais também ficaram 
satisfeitos com os números apresentados 
pelo Banco do Brasil. Para Jadir Saraiva de 
Rezende, que trabalha com pecuária e plan-
tio de eucaliptos em Coxim/MS, o aumento 
de 1% em algumas taxas não é significativo 
no montante. “São números muito positivos, 
que mostram que o Governo Federal entende 
a sua importância para o desenvolvimento e 
trabalho do produtor rural”, afirmou. Jadir 
afirma que o Plano Safra é fundamental para o 
desenvolvimento e trabalho do produtor rural 
e impacta toda a cadeia produtiva. 

Para Elondir José Biazibetti, gerente ge-
ral da agência Estilo do Banco do Brasil em 
Cascavel, com esses números a instituição 
reforça o seu compromisso como o maior par-
ceiro do produtor rural, oferecendo ao cliente 
experiências de crédito simplificadas e conve-
nientes, amparadas em um processo ágil para 
a contratação de financiamentos e demais 
serviços. “O Banco do Brasil continua sendo e 
sempre será o maior parceiro do agronegócio 
brasileiro”, afirmou.

“Esse aumento da 
subvenção do seguro 
foi extremamente 
importante, pois o 
agricultor pode investir 
com segurança a um 
custo menor”
Paulo Roberto Orso - Presidente do 
Sindicato Rural de Cascavel

Jadir Saraiva: “Números mostram que o 
Governo Federal entende o produto rural”
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Agende sua revisão preventiva:

INFRAESTRUTURA DO CAMPO

Anel de Integração 
rural em foco na Amop

Projeto foi apresentado ao 
diretor-geral de Itaipu, Joaquim 
Silva e Luna durante visita à 
Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (AMOP)

Diversas autoridades de Cascavel e região 
receberam no dia 14 de agosto, na Amop (As-
sociação dos Municípios do Oeste do Paraná), 
a visita do diretor-geral brasileiro de Itaipu, 
diretor-geral Joaquim Silva e Luna. Ele asse-
gurou aos 54 prefeitos da Associação dos Mu-
nicípios do Oeste do Paraná a manutenção de 
convênios entre a Usina com os municípios.

Diversas demandas de Cascavel e da re-
gião foram apresentadas ao diretor-geral. 
Entre elas, a nova proposta de implantar um 
Anel de Integração Rural com 146 quilômetros 
de estradas, contemplando as que já têm as-
falto e as que ainda não têm, melhorando a 
trafegabilidade. “Foi uma encontro muito in-
teressante e esse anel, se sair, será um passo 
gigantesco para o nosso município. Um ato 

histórico”, comentou Paulo Orso, presidente 
do Sindicato Rural de Cascavel.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, também falou sobre outros projetos 
apresentados ao diretor-geral, juntamente 
com os demais municípios da Amop. “Pedi-
mos o apoio da Hidrelétrica no sentido de me-
lhor prepararmos nossos professores para um 
tema muito importante, que é o autismo, uma 
vez que Cascavel já definiu pela clínica-escola 
e, acreditamos ser este um assunto que deve 
ser estendido para toda a região”.

PARCERIA
Silva e Luna explicou que a política de 

austeridade implantada pela nova gestão está 
em consonância com as diretrizes do governo 
federal, mas que não afeta os bons projetos 
das prefeituras. As ações consideradas sem 
aderência à missão ampliada da Usina foram 
canceladas para que os recursos fossem uti-
lizados em obras que gerassem legado para a 
população regional, com melhoria da qualida-
de dos gastos e não redução de custos.

“O que fazemos na região não é um favor, 
mas parceria. Precisamos que seja preserva-

da a qualidade da água de nosso reservatório, 
para ampliar o tempo de vida da Usina, e isso 
quem faz são os prefeitos. Por isso, todos es-
tes investimentos são uma cooperação entre 
Itaipu e as prefeituras”, garantiu o diretor-
-geral. Ele participou da 7ª Assembleia Geral 
Ordinária da Amop e garantiu que Itaipu vai 
investir no Oeste do Paraná a maior parte de 
recursos destinados a convênios e parcerias. 
“A ideia é priorizar obras estruturantes com o 
emprego de recursos realocados de convênios 
e patrocínios sem aderência à missão, no Pa-
raná, em especial na região. De todo dinheiro 
economizado, a região será beneficiada”, re-
afirmou.

Além de parcerias existentes, Itaipu está 
investindo em obras como a construção da 
Ponte da Integração Brasil-Paraguai, já ini-
ciada, e a ampliação e modernização do Hos-
pital Ministro Costa Cavalcanti, entre outras.  
Os prefeitos entregaram ao diretor-geral uma 
placa de reconhecimento por ter dado início a 
uma obra que era uma antiga bandeira de luta 
da Amop: a segunda ponte entre o Brasil e o 
Paraguai, em Foz do Iguaçu.

Agende sua revisão preventiva:

SINDICATO NO CAMPO

Prosa Rural realiza 
mais edições a campo
Prosa Rural aconteceu no 
mês de agosto nos distritos de 
Espigão Azul e Comunidade de 
San Martin 

No mês de agosto o Sindicato Rural de 
Cascavel promoveu mais duas edições do 
Prosa Rural, iniciativa que visa aproximar a 
entidade das comunidades e distritos rurais. 
Desta vez, a entidade esteve no distrito de 
Espigão Azul e na comunidade de San Mar-
tin.

Nos encontros são apresentados os ser-
viços, a estrutura e como o sistema sindical 
é importante para o produtor rural. Também 
são mostrados os canais de comunicação do 
sindicato, os cursos profissionalizantes do 
Senar-PR, novas informações sobre legisla-
ções e também aposentadoria rural. Os even-
tos são feitos em parceria com Sicredi, que 
também faz uma apresentação sobre finan-
ciamentos. Após isso, brindes são sorteados 
e um jantar é servido. 

Wilson Junior participou do Prosa e 

aprovou. “É interessante porque aprendemos 
o que tem de novidade, além de saber o que o 
sindicato faz para os produtores”, comentou. 

Na avaliação de Paulo Vallini, diretor 
secretário do sindicato, o Prosa Rural tem 
apresentado resultados importantes. “Esta-
mos tendo mais procura no sindicato e mais 
produtores tem se associado. Queremos que 
eles estejam sempre bem informados e que 
tenham acesso a tudo que o sindicato faz em 
defesa da família do campo. Por isso, nossa 
ideia é que esse programa seja fixo”, disse. 

O Prosa Rural é uma ação do Sindicato Rural de Cascavel para aproximar a entidade dos produtores rurais



Julho/Agosto 2019 Julho/Agosto 201918 19

CASCAVEL

Estradas rurais serão 
prioridade do município

Segundo o prefeito Leonaldo 
Paranhos, investir em estradas 
rurais será lei a partir de 2020 
em Cascavel

O compromisso foi anunciado durante o 
Show Pecuário 2019 e oficialmente reafirma-
do pelo prefeito Leonaldo Paranhos no dia 14 
de agosto em reunião na prefeitura, onde re-
alizou a assinatura da ordem de serviço para 
o início da execução dos primeiros 25 km de 
pavimentação asfáltica nas estradas rurais, 
fruto de uma parceria com a Itaipu Binacional.  
Essencialmente agrícola, Cascavel possui uma 
malha viária de estradas rurais de 3.435,36 
quilômetros e, para garantir a trafegabilidade 
e o escoamento da produção são necessárias 
constantes obras de recuperação, adequação e 
de pavimentação. 

“Ouço muito o agricultor fazer referência 
ao bom trabalho que se fez no início da década 
de 1990 e, depois houve um espaço de tempo 
sem se fazer melhorias nas estradas. Agora 
é uma decisão de governo priorizar o campo. 
Por isso, no fim de 2020 vamos apresentar 

uma proposta de lei para fixar um percentual 
mínimo anual de investimento do orçamento 
em estrada rural. Em Cascavel, estrada rural 
vai se tornar uma política pública de verdade”.

“Esta administração, com certeza, en-
tra para a história como a que enxergou, 
valorizou e contemplou de fato o homem do 
campo.”, celebrou o presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel, Paulo Orso. Segundo ele, 
se cada gestão tivesse feito 20 quilômetros de 
pavimentação, a realidade hoje seria outra. 
“Agora, independente de quem comandar o 
governo municipal, a agropecuária será be-
neficiada. Uma grande conquista”, completou.

“É um diferencial que, de fato, valoriza o 
homem do campo e que traz economia para o 
Município na manutenção futura”, lembrou o 
secretário de Agricultura, Nei Haveroth.

OS TRECHOS
A execução dessas obras de adequação e 

de pavimentação asfáltica integra o convênio 
entre Cascavel e a Itaipu Binacional de R$ 
26.619.297,10 que está em andamento, com 
diversos trechos de estradas em adequação e 
cascalhamento, adequação e calçamento poli-
édrico, adequação e pavimentação asfáltica e 

também obras complementares da Rota de Ci-
cloturismo no Município.

No contrato assinado serão investidos R$ 
9.770.801,21, sendo R$ 2.845.910,16 pela Itai-
pu Binacional. São 25 km no total, distribuídos 
em oitos trechos, nos distritos de Juvinópolis, 
São João do Oeste, Rio do Salto e Espigão Azul. 
Confira na tabela abaixo:

- 4.545m de adequação e asfalto na Estrada 
Caça e Pesca (Distrito de Espigão Azul);

- 3.965m de adequação e asfalto na Estrada 
Castelo Branco/Balanças Capital em Juvinópo-
lis;

- 1.962m de adequação e asfalto na Estrada 
Rio das Flores, também em Juvinópolis;

- 5.545m de adequação e asfalto na Estrada 
Cavichioni e Rio do Oeste, no Distrito de Rio 
do Salto;

- 970m de adequação e asfalto na Estrada 
Nenevê, no Distrito de São João do Oeste;

- 721m de adequação e asfalto na Estrada 
Rio Bonito, também em São João do Oeste;

- 2.123m de adequação e asfalto na Estrada 
Barzoto, também Distrito de São João do Oeste.

- 5.417m de adequação e asfalto na Estrada 
Colônia Esperança x Sapucaia, em São João do 
Oeste.

Segundo o prefeito, pavimentação elevará patamar do interior do município de Cascavel 

Oferecidos gratuitamente pelo 
Sindicato Rural de Cascavel, os 
cursos do Senar possibilitam 
mais renda no campo

A parceria do Sindicato Rural de Cascavel 
com o Senar-PR continua a transformar a vida 
de muitas famílias do campo. O Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural – SENAR – Ad-
ministração Central, foi criado em 1991 com o 
objetivo de organizar, administrar e executar 
no território brasileiro o ensino da formação 
profissional rural e a promoção social do tra-
balhador rural. Desde então vem transforman-
do a realidade no campo. 

A missão da entidade compreende: res-
peitar o produtor e trabalhador rural; valorizar 
os colaboradores; valorizar os agentes do pro-
cesso formativo; primar pela busca da exce-
lência; interagir com a comunidade; respeitar 
o meio ambiente e agregar valor econômico. 

A responsável pelo setor no Sindicato Ru-
ral de Cascavel, parceiro, organizador e mobi-
lizador de todos os cursos, é a Rafaela Fragas. 
O sindicato já promoveu, desde 2011, apro-
ximadamente 800 cursos e capacitou quase 
11 mil pessoas. Em 2019, até agora, foram 
45 cursos.  “Só tem vantagens ao produtor. É 
gratuito e traz as últimas informações de cada 
cadeia. É uma oportunidade que eles tem de 
evoluir e aumentar sua renda”,explicou. 

EXEMPLOS
Um dos cursos que mais tem atraído inte-

resse é o de drones. Já foram realizados dois 

APRENDIZADO

Cursos do Senar trazem 
formação profissional

em Cascavel, em parceria com a Agrotec. “O 
drone é o futuro da agricultura. Ele pode usar 
para diversos serviços na propriedade e ser 
um produtor de informações. Com ele é pos-
sível fazer mapeamentos, controlar atividade 
dos funcionários, analisar qualidade de pasto 
e lavoura e muitas outras. É um ferramenta 
que traz economia ao campo”, disse o instru-
tor do curso, Arnaldo dos Santos Neto.

Diego Calisto, produtor rural em Lindoes-
te, fez o curso e aprovou. “Precisamos apro-
veitar o melhor que a tecnologia oferece. Com 
o drone podemos diminuir o custo e aumentar 
a produtividade”, disse.

Outro curso bastante procurado pelos 
produtores rurais e profissionais do ramo é 
o de produção de morangos em sistema se-

mi-hidropônico. Manejo, escolha da muda, 
controle de pragas, manejo nutricional, poda e 
outros tratos culturais são abordados.  Elizan-
gela Cemin começou a atividade antes de fazer 
o curso, e com as aulas identificou várias coi-
sas que faz de forma errada. “Eu recomendo 
fazer antes um curso de iniciar na atividade. 
Vi várias coisas que poderia ter feito diferente 
e economizado”, disse a produtora, que tem 
4.600 mudas em Capitão Leônidas Marques.

Já a produtora Carla Sacht, de Cachoeira 
Baixa em Cascavel, disse que os filhos deixa-
ram a propriedade e ela está em busca de uma 
nova ocupação. “Aprendi e gostei. Estou pro-
curando uma nova área de atuação para diver-
sificar. Estou fazendo o curso para aprender e 
ver se eu gosto”, disse. 

Professor Solivan mostrando na prática o que repassou nas aulas

Curso de drones inclui aulas práticas
Rafaela Fragas é a nossa mobilizadora do Senar. Se tiver interesse em 
algum curso, procure ela no sindicato



Julho/Agosto 2019 Julho/Agosto 201920 21

Rodovia BR 277 - Km 521 - Guaraniaçu - PR Fone (45) 3235-1654

Na Fertizan você é atendido por uma equipe de pro�ssionais
quali�cados, experientes e focados em realizar bons negócios!

- Insumos Agrícolas 
- Linha de Pastagem
- Máquinas e Implementos
  Agrícolas
- Assistência Técnica

www.fertizan.com.br 

6ª edição do evento, que já 
faz parte do calendário do 
agronegócio paranense, já está 
confirmada para começo de 
agosto de 2020

A 5ª edição do Show Pecuário foi um 
sucesso. Essa é a avaliação do presidente 
do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso. 
“Mais uma edição repleta de vitórias. Al-
cançamos nossos objetivos. Foram comer-
cializados mais de mil animais e tivemos 
aproximadamente a movimentação de R$ 10 
milhões em negócios”, informou. 

Criado em 2015 com o objetivo de ser um 
grande disseminador de tecnologia, informa-
ção e de novos negócios aos criadores de 
animais da região Oeste do Paraná, o Show 
Pecuário é um dos eventos em maior ascen-
são da agropecuária paranaense. Além da 
feira, dos expositores, da indústria, do co-
mércio e da prestação de serviços, o evento 
reuniu mais de 1,5 mil animais entre bovi-
nos de leite e corte, ovinos, julgamentos e do 

BALANÇO

Show Pecuário 2019
movimentou R$ 10 mi

balcão permanente de negócios. Palestras, 
workshops e reuniões também foram reali-
zadas ao longo dos quatro dias da feira

Cerca de 4 mil visitantes passaram pela 
feira. Segundo Orso, a 6ª edição já está 
confirmada para a primeira semana de agos-
to de 2020. “Temos que sempre continuar. 
Gostaríamos de ter mais público, porque 

disponibilizamos gratuitamente uma série 
de palestras e informações de ponta sempre 
pensando no ganho financeiro e na qualidade 
de vida do produtor. No entanto, avaliamos a 
edição de maneira positiva e nossa expecta-
tiva para o ano que vem é de um evento ainda 
maior e melhor”, disse. 

A abertura do Show Pecuário 
2019 manteve sua tradição: o 
café da manhã em homenagem 
ao agricultor. 

Diversas autoridades marcaram presen-
ça no café, feito mais uma vez com muito ca-
rinho pelas mulheres do Núcleo da Mulher do 
Sindicato Rural de Cascavel. Adani Triches, 
presidente da Sociedade Rural do Oeste do 
Paraná, saldou os presentes e declarou que 

SHOW PECUÁRIO

Tradicional café da 
manhã abriu o evento

espera que cada vez mais as entidades pos-
sam promover eventos como este. 

Representando o prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos, o presidente da Fun-
detec (Fundação para o Desenvolvimento 
Tecnológico de Cascavel), Alcione Gomes, 
elogiou o evento e disse que o governo muni-
cipal trabalha para transformar Cascavel não 
só em referência em agricultura, mas tam-
bém em tecnologia da agricultura.

Paulo Orso, presidente do Sindicato Ru-
ral de Cascavel, destacou a importância do 

produtor rural no Paraná e quantas opor-
tunidades ele terá daqui para frente com a 
possível conquista do status de área livre de 
febre aftosa sem vacinação e o novo acordo 
Mercosul e União Europeia. “Somos eficien-
tes e vamos à luta. Mas precisamos sempre 
de apoio de entidades e dos governos para 
chegarmos lá. Com nosso associativismo 
e cooperativismo, a melhor ferramenta de 
distribuição de renda no campo, vamos con-
tinuar a ser o carro-chefe da economia do 
Paraná”.  

Orso durante a abertura enalteceu a realização de mais um Show Pecuário

Diversas autoridades prestigiaram a abertura do evento
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Governador esteve presente no 
evento e elogiou iniciativa do 
Sindicato Rural de Cascavel e 
da Sociedade Rural do Oeste em 
promover o evento

O Paraná se prepara para dar um salto 
em relação à proteção sanitária e conquistar 
o status de área Livre de Febre Aftosa Sem 
Vacinação. No dia 23 de julho, o governador 
Carlos Massa Ratinho Junior recebeu em sua 
visita ao Show Pecuário uma carta de apoio 
de entidades da região Oeste ligadas ao setor 
e reiterou os esforços do Governo do Estado 
para alcançar essa condição.

“É uma decisão muito mais técnica do que 
política, estamos construindo isso com todos 
os setores envolvidos para que o Paraná pos-
sa subir mais esse degrau”, afirmou Ratinho 
Junior. “Com garantias e tecnicamente bem 
amparados, anunciaremos mais essa conquis-
ta”, acrescentou.

O secretário de Estado da Agricultura 
e Abastecimento, Norberto Ortigara, disse 
acreditar que até setembro o Paraná poderá 

ASPECTOS POSITIVOS

Governador Ratinho 
recebeu apoio do Oeste

comemorar a conquista do status de Estado 
Livre da Vacinação Sem Febre Aftosa. De 
acordo com ele, a expectativa é que a decla-
ração venha primeiramente do Ministério da 
Agricultura e Abastecimento, para, na se-
quência, receber a chancela da Organização 
Mundial de Saúde Animal (OIE). “O que era 
um sonho está se tornando realidade. As ava-
liações do Ministério da Agricultura sinalizam 
que estamos livres para avançar”, ressaltou 
Ortigara.

ASPECTOS POSITIVOS 
O secretário destaca três pontos impor-

tantes que beneficiarão o Estado com a con-
quista do novo status. Segundo Ortigara, os 
produtores vão elimina custos com o fim da 
vacinação, estimado em R$ 30 milhões por 
ano. O Paraná poderá, ainda, brigar por uma 
fatia maior do mercado de carnes, exportando 
para países que hoje não compram do Estado 
e, com isso, ampliar empregos e renda.

Além disso, reforçou o secretário, tirar 
o Paraná de um grupo composto atualmente 
por 25 Estados, todos livre da aftosa, mas 
por meio da vacinação. Com esse isolamento, 
o Estado não será prejudicado se, eventual-
mente, aparecer doença em uma localidade 

distante milhares de quilômetros do Paraná. 
“Seremos uma zona específica, única. Vamos 
tirar a vacina, mas não descuidar. Teremos 
novas formas de monitoramento”, explicou.

CAMPANHA 
A última campanha de vacinação do re-

banho bovino e bubalino foi em maio, em 
animais de zero a 24 meses. O índice de co-
bertura foi de 99%, considerado o melhor dos 
últimos anos. A próxima campanha está pre-
vista para novembro, mas não deve acontecer 
caso o alcance da condição de área livre seja 
mesmo conquistada.

O último foco de febre aftosa no Paraná 
foi em 2006. De lá para cá, não houve mais 
circulação viral, em razão dos esforços de vá-
rios setores, entre eles o governo estadual que 
estruturou a Agência de Defesa Agropecuária 
do Paraná (Adapar) para garantir o serviço de 
fiscalização e vigilância animal.

O Paraná preparou-se nos últimos anos 
para atingir o nível atual que o faz pleitear o 
status de livre da febre aftosa sem vacinação. 
Foram contratados profissionais para o tra-
balho de fiscalização e vigilância, além de ter 
reformado as instalações onde funcionam as 
barreiras interestaduais.

Pualo Orso e Adani Triches recepcionaram o governador Ratinho Jr em sua chegada

Agende sua revisão preventiva:

Governador Ratinho Jr.

“É um evento que só melhora, ano após ano e que fortalece 
muito a pecuária paranaense”, afirmou Ratinho Junior. 
O agronegócio paranaense representa 33% do PIB do 
Estado, emprega 840 mil pessoas e é responsável por 
70% das exportações, algo em torno de US$ 14 bilhões 
por ano, segundo dados da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.
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Uma das atrações do evento foi 
a palestra de Hyberville Neto, 
médico veterinário e analista 
da Scot Consultoria, uma das 
maiores empresas do ramo do 
Brasil

Sua palestra foi sobre as tendências do 
mercado para corte e leite. “Os preços do lei-
te pago ao produtor estão perdendo força. No 
pagamento realizado em junho, que remunera 
o leite entregue em maio, considerando a mé-
dia Brasil a valorização foi de 0,6%, a menor 
variação desde janeiro, quando os preços co-
meçaram a subir. Na comparação com o mes-
mo período do ano passado, o produtor está 
recebendo 9,5% mais este ano. A maior oferta 
de matéria-prima e a demanda não evoluindo 
vêm pressionando o mercado. Para os próxi-
mos meses o viés é de baixa no Brasil Central 
e regiões do Sudeste e Sul do país. Somente 
nos estados do Nordeste são esperados au-
mentos nos preços do leite ao produtor, em 

SHOW PECUÁRIO

Silagem e mercado 
são discutidos no Show

função da produção, que deverá seguir cain-
do”, adiantou.

Sobre a pecuária de corte, apesar de uma 
economia ainda em início de recuperação, o 
mercado do boi gordo tem trabalhado firme 
em 2019. “A pressão de final de safra não foi 
forte na maior parte das regiões, com as chu-
vas mais persistentes no Brasil Central. As 
exportações de carne bovina têm colaborado 
e para o segundo semestre a expectativa é de 
que o ritmo dos embarques continue forte. Os 
efeitos da Peste Suína Africana sobre a pro-
dução de carne suína chinesa colaboram com 
o apetite do país asiático também pela carne 
bovina. Além disto, temos observado um ano 
de oferta menor de categorias de reposição, o 
que gera expectativa de preços firmes também 
para os animais jovens”, comentou. 

Igor Quirrenback, doutor em zootecnia, 
disse que a maioria das propriedades rurais 
produz silagem de má qualidade. Segundo ele, 
os principais erros dos produtores são o pon-
to de corte, tamanho de partícula, grão mal 
quebrado e problemas no manejo das lavouras 
dedicadas à milho silagem, geralmente deixa-
das de lado pelos produtores. “Precisa pensar 

que ele vai usar a silagem o ano inteiro e que a 
rentabilidade de seu ano depende disso. Quem 
não faz bem a silagem, não tem lucratividade 
na pecuária”.

Ele também frisou que o produtor preci-
sa deixar de comprar ilusões e acreditar na 
pesquisa e em empresas idôneas, não as que 
estão querendo vender produtos e insumos. 

Outro ponto interessante destacado pelo 
palestrante é que ser um grande produtor não 
é sinônimo de produzir melhor silagem. Ele 
também recomendou aos produtores utiliza-
rem o aplicativo Guia da Forragem, que con-
tém informações idôneas sobre a qualidade 
dos híbridos do Estado. 

Marcelo Checoli, zootecnista da Lalle-
mand e mestre em produção animal, apre-
sentou novas tecnologias para conservação e 
preparação de silagem. Entre elas o silostop, 
que veda totalmente o contato da silagem com 
o ar, o que garante a durabilidade e qualidade 
do produto. Além disso, ele falou sobre o uso 
de inoculantes na ensilagem, uma maneira 
eficiente de diminuir a proliferação de fun-
gos, que fazem mal ao animal e também ao 
ser humano. 

Um dia todo dedicado às 
produtoras rurais durante o 
Show Pecuário já é tradição no 
evento

Aproximadamente 600 mulheres partici-
param nesta quinta-feira (25) do VIII Encon-
tro das Produtoras Rurais, evento anexo ao 
Show Pecuário 2019. Organizado pelo Núcleo 
da Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, o 
evento teve como intuito proporcionar um 
dia de descontração às mulheres do campo. O 
Show Pecuário vai até esta sexta (26).

Na abertura, a presidente da Núcleo da 
Mulher do Sindicato Rural de Cascavel, Ma-
ria Beatriz Orso, disse que a mulher do cam-
po mudou. Não é mais a que cuida da casa e 
dos filhos, mas hoje é quem toma decisões, 
planeja o trabalho, dirige caminhão, colhe e 
lida com os animais. “Eu tiro meu chapéu para 
todas vocês. Hoje estamos mostrando a nossa 
força”, disse.

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, também participou. Ele, que foi criado 

SHOW PECUÁRIO

Mulheres do campo
fizeram a festa

no campo, declarou sua admiração pelos agri-
cultores e deu detalhes sobre sua atuação à 
frente do município em prol do setor. Ele tam-
bém fez um anúncio importante. “Vou até o 
fim do meu mandato enviar uma lei à Câmara 
de Vereadores que determina, como na saúde 
e educação, que todos os anos um percentual 
do orçamento seja destinado ao investimento 

em estradas rurais no município. Assim, tudo 
que começamos permanece com os próximos 
prefeitos”, informou. Na sequência, as produ-
toras tiveram um dia de descontração, regado 
a muita música, danças, brindes e um show 
ao vivo da dupla Marcos e Caettano. Palestras 
sobre fibromialgia, sucessão familiar e bem-
-estar foram proferidas também. 

600 mulheres participaram do Encontro

Núcleo da Mulher do Sindicato Rural organizou evento
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Segundo dia do Show Pecuário 
teve várias palestras sobre 
pecuária leiteira. Novas 
tecnologias foram apresentadas

Um dos setores mais “sofridos” da 
agropecuária nacional é a pecuária de leite. 
Muitos produtores deixaram a atividade por 
conta das dificuldades, no entanto, ela pode 
ser muito rentável se houver adoção de tec-
nologias. No segundo dia do Show Pecuário 
2019 (24 de julho), várias soluções e inova-
ções foram apresentadas aos pecuaristas, que 
compareceram em grande número. 

Paulo do Carmo, chefe da Embrapa 
Gado de Leite, de Minas Gerais, abriu o dia 
de palestras no evento. “Se tem alguém que 
se sente seguro em qualquer atividade, está 
enganado. Quanto mais informado ficamos, 
mais inseguros nos tornamos em qualquer 
negócio. Precisamos acompanhar as inova-
ções pois tudo muda muito rápido e na pecu-
ária de leite não é diferente”, disse.

Segundo ele, a sociedade precisa come-
çar a aprender com os jovens, fato pouco 
comum principalmente na agropecuária. “A 
geração dos jovens tem valores diferentes da 
minha geração. A minha geração quer ter, a 
dos jovens quer ser. A minha geração quer 
possuir todas as máquinas, implementos e 
primeiro produzir para depois ver quem vai 
comprar. A geração jovem sabe que um pro-
duto para ser produzido precisa respeitar a 
natureza, os animais e as empresas já per-
ceberam isso, exigindo esses cuidados aos 
produtores, inclusive os de leite. Precisamos 
estar em sintonia com o mercado consumi-
dor”, declarou.

Essa modernidade tem ajudado o setor, 
pois os jovens tem criado startups que cabem 
dentro de um celular para facilitar o dia a dia 
na fazenda. Para Paulo, a tecnologia no cam-
po tem que ser vista como facilitadora, e não 
como um obstáculo.

À tarde, Marcos Veiga, médico veteriná-
rio e professor da USP (Universidade de São 
Paulo), mostrou o porquê e como usar a cultu-
ra da fazenda para controle da mastite.

A técnica consiste em identificar a bac-
téria causadora do problema em 24h. “O pro-
dutor instala um minilaboratório na fazenda e 
faz os testes para descobrir qual bactéria está 
causando a doença. Algumas bactérias não 
têm um controle eficaz, então ele só compra 
os medicamentos que ele tem certeza que vão 

SHOW PECUÁRIO

Pecuária de leite em foco

combater o problema. Isso gera uma econo-
mia de até 50% com tratamentos que muitas 
vezes nem eram necessários fazer”, explicou.

Toda a parte teórica foi desenvolvida na 
universidade e acompanhada pelo Qualileite. 
Com a metodologia desenvolvida, estudantes 
de medicina veterinária criaram a startup On-
Farm, que fornece o laboratório em comodato, 
um aplicativo para acompanhar as análises e 
os consumíveis, que são as placas, tubos e 
outros instrumentos utilizados no processo. 
“Funciona como um sistema de assinatura. 
O produtor rural recebe todos os materiais e 
paga uma mensalidade de varia de R$ 190 a 
R$ 1.800, dependendo da quantidade de testes 
e insumos que são utilizados”, disse um dos 
fundadores da empresa, o médico veterinário 
Eduardo Pinheiro.

Segundo Marcos Veiga, é importante que 
o produtor seja treinado para aplicar a técnica 
na fazenda. “Ele mesmo pode fazer. Só precisa 
de um treinamento e o acompanhamento da 
empresa”, contou.

 Fernando Bracht, da B&M Consultoria, 
mostrou em sua palestra as fazendas traba-
lhadas com a ferramenta Smartlab, tecnolo-
gia semelhante à desenvolvida pela OnFarm. 
“Identificamos quais os agentes causadores da 
infecção da mastite e com este resultado em 
mãos, traçamos uma plano de ação e de tra-

tamento para as infecções que realmente tem 
taxa de cura frente a tratamentos com antibi-
óticos. Sabemos que temos bactérias envol-
vidas em mastite que tem boa taxa de cura 
no tratamento, algumas que não apresentam 
cura com tratamento e algumas que apresen-
tam cura espontânea. Com a ferramenta do 
laboratório na fazenda, temos a resposta do 
agente envolvido na mastite em 24 horas após 
a semeadura do leite mastítico na placa e in-
cubadora. Com este resultado tratamos so-
mente os animais que apresentam bactérias 
que tem boa taxa de cura, as que apresentam 
taxa de cura espontânea não são tratadas e 
os animais que apresentam bactérias que não 
tem taxa de cura, pensamos neles particular-
mente em qual será seu destino conforme o 
animal”, adiantou.

“O resultado da utilização desta ferra-
menta faz com que tenhamos menos gastos 
com os tratamentos mais assertivos, econo-
mizando em animais que não precisam ser 
tratados e que estrategicamente fazendo al-
gum anti-inflamatório já retornariam a sua 
normalidade. Com esta ferramenta teremos 
menor utilização de antibióticos na fazenda, 
economia por menor custo com medicamen-
tos e menor descarte de leite. Financeira-
mente para fazenda uma boa ferramenta pen-
sando em custo benefício”, garantiu.

App ajuda a identificar bactérias causadoras da mastite pela cor

No dia 12 de agosto começou o prazo para 
apresentação do DITR (Declaração do Imposto 
Territorial Rural) 2019, que vai até o dia 30 
de setembro deste ano. O DITR é um tributo 
federal cobrado anualmente das propriedades 
rurais, cujo pagamento é obrigatório. Neste 
ano há novidades.

A elaboração do documento é obrigatória 
para pessoa física ou jurídica, exceto a imu-
ne ou isenta, proprietária, titular do domínio 
útil ou possuidora a qualquer título, inclusive 
a usufrutuária, um dos condôminos e um dos 
compossuidores. 

A declaração deve ser feita por meio de 
arquivo eletrônico, no programa próprio para 
o ITR, que será colocado à disposição. O Sin-
dicato Rural de Cascavel realiza este serviço. 
Para fazê-lo, basta que o interessado compa-
reça ao Sindicato munido da última declara-
ção do referido imposto, da documentação 
pessoal e da propriedade e o CAR (Cadastro 
Ambiental Rural). “Esse ano quem quiser ter 
o desconto da área de preservação no imposto 
terá que vincular o CAR. Essa é a principal 
novidade”, disse Eurico Sperotto, responsável 
pelo setor Fundiário do sindicato. 

Proprietários de imóveis rurais que já 
tiverem o CAR poderão incluir o número do 

Prazo para realizar DITR começou
recibo no formulário da declaração do ITR. A 
Receita Federal adota o registro como forma 
adicional do contribuinte prestar as informa-
ções ambientais para a exclusão de áreas não 
tributáveis. Segundo a Receita, a intenção é 
melhorar o cruzamento dos dados.

Este ano, a Receita espera receber mais 
de 5,7 milhões de declarações. Em 2018 foram 
entregues mais de 5,6 milhões de declarações 
do Imposto sobre a Propriedade Territorial 
Rural.

MULTA
O proprietário rural que declarar o ITR 

fora do prazo pagará multa de 1% ao mês, cal-
culada sobre o imposto devido e considerando 
uma parcela mínima de R$ 50. O pagamento 
será feito em até quatro parcelas, mas, se o 
valor devido for menor que R$ 100, a quitação 
é por cota única.

TRABALHO DE CASCAVEL
Os preços de base são seguidos da tabela 

do Deral (Departamento de Economia Rural), 
que fornece uma tabela de preços média de 
valores comerciais, mas não de terra nua. 
Utilizar somente o valor tabelado pelo Deral 
fomentava conflitos, já que a maioria dos 
produtores os considera altos demais para 
declaração.

Em Cascavel, um trabalho do sindicato 
melhorou o impasse. Diversas técnicos de vá-
rias entidades do município se reuniram em 
um grupo de estudos com o objetivo de buscar 
uma maneira de chegar a um valor correto 
para a declaração, após discordâncias e pro-
blemas com a Receita. 

“Muitos produtores colocavam valores 
inexpressivos da terra, o que não está cor-
reto. Com essas discordâncias, procuramos 
chegar a um denominador comum. Buscamos 
orientação de técnicos da ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas) para auxiliar 
no processo de formatação dos valores”, disse 
Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel. 

Como o valor do Deral era alto demais 
para a declaração, a solução foi encontrar o 
valor da terra nua e dele diminuir os valores 
investidos pelos produtores, como correção de 
solo, catação de raízes entre outros. “Tiramos 
esses investimentos, respeitando as regras 
da ABNT. Chegamos a um modelo que está 
funcionando e tem deixado todos satisfeitos. 
Além de aumentar a arrecadação dos muni-
cípios, ela traz tranquilidade e paz ao campo”, 
comentou Orso. O trabalho é usado como refe-
rência para outros municípios. 
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Com status de área livre de 
aftosa sem vacinação próximo, 
cenário traz oportunidades

O terceiro dia do Show Pecuário 2019 foi 
dedicado à pecuária de corte. Especialistas 
fizeram diversas palestras aos visitantes do 
evento, abordando temas como rentabilidade, 
produtividade, automação, nutrição animal e 
sobre o status de área livre de febre aftosa. 

Paulo Prohmann, diretor da Cooperativa 
Maria Macia, médico veterinário e produtor 
rural, iniciou as palestras de quinta. Para ele, 
o produtor precisa pensar melhor na relação 
entre rentabilidade e produção de qualidade. 
“Produzir melhor pode significar não gastar 
mais. Gastar melhor é o caminho, conse-
guindo assim ganhar melhor. Um exemplo de 
valorização são as cooperativas de carne, que 
reconhecem quem produz carne de mais qua-
lidade pagando mais pela arroba”, falou.

Outro ponto abordado foi com relação à 
falta de adoção de tecnologia do setor. “Pre-
cisamos seguir o exemplo da agricultura. A 
pecuária precisa avançar a passos largos e 
buscar os R$ 800 a R$ 1000 por hectare de 
lucratividade, que são os índices das fazendas 
top. Para chegar lá, precisamos fazer um tra-
balho no solo, investir em genética, planejar 
bem para não ser surpreendido na entressafra 
e adotar novas tecnologias”. 

Na sequência palestrou o Dr. Armindo 
Barth, engenheiro agrônomo e diretor da SIA. 
Ele falou sobre os desafios dos pecuaristas 
após a transformação do Paraná em área li-
vre de febre aftosa sem vacinação. Quando 
se olha para o gado de corte, nesta nova ótica 
no mercado, existem os seguintes cenários: 
de um lado, a perspectiva positiva de poder 
atingir novos mercados mundiais, que pagam 
mais. Por outro, o custo de produção do boi 
gordo deve subir bastante, puxado principal-
mente pelo preço do bezerro que deve subir 
consideravelmente no Estado. “O Paraná não é 
autossuficiente na produção de bezerros. Com 
o fim da vacinação estes animais não poderão 
entrar mais no Estado, já que MS e RS ainda 
fazem a vacinação contra aftosa, resultado, 
alta no preço dos bezerros. O produtor precisa 
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Pecuária de corte foi
debatida no evento

estar preparado para essas mudanças”, conta 
o palestrante. Uma das grandes oportunida-
des do setor, segundo ele, é apostar na pe-
cuária de cria. “Mas isso não significa que é 
fácil. Precisam ser feitos bons bezerros, lotes 
uniformes e uma boa estação de monta. Não 
adianta nada os bezerros nasceram no perío-
do que há menos oferta de pasto para a mãe”, 
contou. 

Armindo também disse que o produtor 
precisa otimizar o uso de sua propriedade, 
não deixando nada ocioso. “A terra é muito 
cara para não ser utilizada de maneira inten-
siva. O produtor precisa planejar tudo minu-
ciosamente, tendo um olhar de drone sobre 
sua fazenda. 

O palestrante realçou a importância da 
pastagem e de como colhê-la de maneira ade-
quada (gado comer). Uma das técnicas mais 

modernas apresentadas é o pastoreio rota-
tínuo, desenvolvido pensando no comporta-
mento bovino. “Resumidamente, ela almeja 
que a partir do momento que o animal baixa 
a cabeça, ele coma mais em menos tempo.” 

Quintino Neto, da Embrapa Gado de Cor-
te, fez uma palestra sobre automação na pe-
cuária. A pecuária de precisão chega ao setor 
agrícola com o objetivo de aumenta a produti-
vidade e evitar práticas inflexíveis. 

Tecnologias como o chip de identificação 
umbilical, o teclado do peão, a balança de 
passagem - Balpass, o mangueiro digital, o 
chip umbilical com termômetro e o colar com 
GPS para identificar a trajetória dos animais 
na pastagem foram algumas ferramentas 
apresentadas.Ele também apresentou a quar-
ta geração de chip, que passam a informação 
diretamente pelo satélite. “Ele fornece uma 
série de informações, como por exemplo os 
animais que ganham menos peso ou que são 
dominadores, impedindo os outros de come-
rem nos confinamentos. Há também tecno-
logia que informa até 24h antes do parto ou 
do cio. Tudo isso fica disponível na palma da 
mão do pecuarista”, declarou.

“A pecuária de precisão chegou para 
otimizar as etapas do processo de produção, 
visando a maximização dos índices produti-
vos e a minimização de custos de produção. 
A partir do monitoramento efetivo e controle 
das etapas de produção promove-se também 
o bem-estar dos animais e dos empregados, 
e a satisfação dos consumidores”, afirmou o 
analista. 

Por fim, Perci Janzen, médico veteriná-
rio da Elanco, explanou sobre o aditivos na 
nutrição de bovinos. Seu foco foram os adi-
tivos ionóforos, principalmente a monensina 
sódica e a narasina. Ambos são antibióticos 
e tem como função aumentar o ganho de peso 
e melhorar a eficiência alimentar, ou seja, 
comer menos e engordar mais. “Também é 
importante ressaltar essa desinformação do 
mercado consumidor sobre os antibióticos 
na carne bovina. Esses aditivos não ficam na 
carne, pois não são absorvidos na corrente 
sanguínea. Eles atuam no estômago e depois 
são eliminados. Não fazem nenhum mal ao 
ser humano”, afirmou. 

Prefeito Paranhos faz 
importantes anúncios para a 
agropecuária de Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Para-
nhos, fez importantes anúncios em sua visita 
no Show Pecuário 2019, além de participar da 
abertura do VIII Encontro de Produtoras Ru-
rais. Paranhos lançou a campanha de controle 
de borrachudos, formigas cortadeiras e entre-
gou 3,5 mil doses de sêmen para produtores 
de leite de Cascavel que fazem parte de condo-
mínios de pecuaristas. 

Paranhos assinou um decreto que forma 
um comitê gestor, composto de diversas enti-
dades, para controle dos borrachudos no cam-
po. O projeto piloto será em Sede Alvorada, 
distrito de Cascavel. O grupo promoverá ações 
de conscientização da comunidade, levanta-
mento de vazão do rio e limpeza, averiguação 
da mata ciliar e aplicação do controle biológi-
co na água, local que os borrachudos nascem 
e se disseminam entre outras. “É uma manei-
ra de melhorar o conforto no campo, já que a 
quantidade de borrachudos está incomodando 
bastante a população. É uma melhoria na qua-
lidade de vida das famílias rurais”, declarou 
Paranhos. 

O maior anúncio foi a entrega de 3,5 mil 
doses de sêmen para inseminação artificial 
de vacas de leite das raças holandesa e jer-
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Formigas, sêmen
bovino e borrachudos

sey. Foram 20 condomínios de produtores do 
município que foram contemplados com o pro-
grama, o que reúne cerca de 170 famílias do 
campo. “Esse programa foi reativado há três 
anos pela Secretaria Municipal de Agricultura 
e tem colaborado para melhorar a qualidade 
genética e melhoria na produtividade de leite 
dos animais”, explicou Valmor Passos, médico 
veterinário da Seagri e responsável pelo pro-
grama. 

O prefeito também lançou a campanha de 
conscientização de combate a formiga cor-
tadeira, praga no meio urbano e rural. Um 
folder orientativo foi elaborado em parceria 
por diversas entidades, entre elas o Sindicato 

Rural de Cascavel, a Emater, a Secretaria de 
Agricultura de Cascavel, a Secretaria de Meio 
Ambiente de Cascavel e a Adapar (Agência de 
Defesa Agropecuária do Paraná). O material 
explica as espécies de formigas, como contro-
lá-las e os tipos de controle. Segundo o secre-
tário Ney Haveroth, as ações serão intensifi-
cadas sempre no mês de julho e farão parte do 
calendário de trabalhos da Secretaria. 

Sêmen para condomínios de produtores de leite também foi entregue

Paranhos assinou compromissos e fez a entrega das doses

Paulo Prohmann, professor, produtor rural e 
médico veterinário

O folder completo está 
disponível neste link: 

http://www.sindicatorural.
com/formigas.
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Evento reuniu autoridades do 
setor para debater desafios 
sanitários do Paraná

O último dia do Show Pecuário 2019, que 
foi realizado em Cascavel dos dias 23 a 26 de 
julho, recebeu um encontro regional de sani-
dade agropecuária. Empresários, servidores 
públicos, produtores rurais e representantes 
do setor discutiram o tema planejaram ações 
conjuntas para garantir a conquista do status 
de área livre de febre aftosa no Paraná. 

Otamir Martins, diretor-presidente da 
Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná) explicou todas as etapas de prepara-
ção do Estado para tornar-se área livre da fe-
bre aftosa sem vacinação. “A nossa estrutura 
de vigilância terá 33 postos de fiscalização e 
16 corredores de entrada, que são formas de 
transitar animais de outros estados com des-
tinos a outras localidades. Também estamos 
bem próximos de finalizar a contratação 80 
técnicos agropecuários e 30 médicos veteri-
nários para reforçar nossa equipe”, informou. 
Ele também detalhou sobre outros processos 
de controle, como georreferenciamento de 
99% das propriedades do Paraná com bovinos 
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Sanidade foi debatida
no Show Pecuário

Regional de Sanidade Agropecuária do Oeste 
do Paraná. Ele discorreu sobre os problemas 
causados pela falta de sanidade em outros pa-
íses do mundo, como a peste e doenças que 
diminuíram em 30% a população de leitões 
dos Estados Unidos e a atual crise sanitária 
vivida pela China, a qual estima-se que serão 
perdidas 40% das fêmeas suínas. Por isso, 
ele reforçou a importância de todos os setores 
estarem em sintonia para integrar as ações, 
cumprir os prazos e conquistar o status. 

Antonio Poloni, consultor da Faep (Fe-
deração da Agricultura do Estado do Para-
ná) falou sobre a importância econômica da 
sanidade para o Paraná. “O status sanitário 
representa um cartão de visitas para o mer-
cado internacional. Quem tem um status de 
primeiro mundo, não é submetido a barreiras 
sanitárias de ninguém. Avançar na sanidade 
é alcançar novos mercados, que remuneram 
melhor. É produzir produtos com maior valor 
agregado”, disse. 

Além disso, ele ressaltou que a respon-
sabilidade sobre o status precisa ser compar-
tilhada. “Conseguimos implantá-lo e agora o 
novo desafio é mantê-lo. Quem faz sanidade 
não é o governo, é a iniciativa privada em 
conjunto com os produtores rurais”, disse.
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Conexões entre tecno e 
agro durante evento

Evento reuniu principais 
players das áreas de tecnologia, 
agronegócio e inovação da 
região oeste do Paraná

Produtores rurais, representantes de 
instituições de ensino, empresas, cooperati-
vas e entidades públicas se reuniram durante 
mais um encontro da Vertical Agritech, que 
é o fórum de conexão entre atores da cadeia 
de valor, realizado durante o 5º Show Pecu-
ário, em Cascavel. O encontro complementa 
o calendário de ações, que tem como obje-
tivo planejar e executar soluções, além de 
construir parcerias que possam contribuir 
com a consolidação do ecossistema de ino-
vação do agronegócio. “O Show Pecuário nos 
possibilitou novas conexões entre os parti-
cipantes da governança às empresas âncora 
da região, startups e possíveis investidores. 
Foi uma oportunidade muito produtiva, onde 
pudemos presenciar a interação real entre os 
principais players do agro”, destaca o con-
sultor do Sebrae/PR, Emerson Durso. 

A participação da Vertical no evento 
realizado Sindicato Rural de Cascavel e So-
ciedade Rural do Oeste do Paraná, foi possi-
bilitada por meio de uma parceria entre di-
versas instituições da região, apoiadoras da 
inovação no campo. Uma união de esforços 
que, segundo o executivo da AcicLabs, Cley-

ton Silva, mostra o verdadeiro significado da 
inovação.

“Falamos muito sobre inovação e quando 
abordamos esse assunto, as pessoas normal-
mente já associam o conceito às tecnologias 
e aplicativos quando, na verdade, podemos 
aplicar a inovação em setores diversos, como 
agricultura e pecuária. No Show Pecuário, 
pudemos ver vários projetos que não estão 
ligados diretamente à questão digital, mas 
sim a um novo processo que pode gerar ren-
dimentos acima da média e oferecer mais 
estabilidade aos projetos dentro do agrone-
gócio”, observa Silva.

Selmo José Bonatto, professor da Unioes-
te e coordenador geral do Núcleo de Inovações 
Tecnológicas (NIT), levou alunos da turma de 
Pós-Graduação da Instituição para participa-
rem do Show Pecuário junto a estrutura da 
Vertical Agritech. Segundo ele, essa parceria 
foi essencial para gerar novas parcerias. “A 
Unioeste conseguiu expor alguns projetos 
de alta tecnologia aplicados à agricultura de 
precisão e os alunos puderam encontrar um 
ambiente propício para interagir com o setor 
produtivo e trocar experiências com outras 
startups”, comenta o professor.

Uma das startups que expôs suas solu-
ções durante o evento foi a Netword Agro, 
de Palotina. A empresa oferece uma tecno-
logia de monitoramento de solos e lavouras 
para uso em agricultura de precisão e, como 
resultado, os agricultores conseguem uma 

redução dos custos com defensivos agríco-
las. A partir do evento, o CEO da startup, 
Marcos Ferronato, CEO da startup, acredita 
que a participação no evento atingiu as ex-
pectativas.

“A presença no Show Pecuário foi muito 
importante para a concretização de parce-
rias estratégicas, a fim de implementar-
mos o nosso plano de expansão. Em todos 
os eventos realizados em parceria com o 
Sebrae/PR, conseguimos bons resultados 
e melhoria de nosso negócio, e agora, em 
especial, conseguimos firmar parceria com 
uma empresa que fabrica drones de pulveri-
zação”, relata Ferronato.

Para o presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, Paulo Orso, a participação da 
Vertical Agritech num evento como o Show 
Pecuário consolida a necessidade da união 
entre tecnologia, agro e pecuária. “Duran-
te o evento, pudemos ver aqueles que estão 
desenvolvendo alguma solução buscando, 
dentre os participantes que representam a 
classe produtora (seja ela da agricultura ou 
da pecuária), a oportunidade de fazer um 
enlace entre oferta e demanda. Estamos 
nos preparando para uma nova década de 
transformações e muitos desafios que de-
mandarão de tecnologia e inovação provin-
das de startups e aplicativos, por exemplo, 
para que possamos, enquanto produtores, 
aproveitar as oportunidades do mercado da 
melhor forma possível”, conclui Orso.

Evento de startups movimentou Show

Poloni mostrou a importância da iniciativa 
privada no processo

Zydek mostrou estimativas de mercado 

e participação de simulações de eventuais fo-
cos da doença.  Houve também investimento 
em fiscalização volante, que conta com ajuda 
da Polícia Rodoviária Estadual, além dos sis-
temas de gerenciamento e monitoramento in-
formatizados do trânsito animal, para reforçar 
o serviço de inteligência.

Elias Zydek, diretor-executivo da Frime-
sa, vice-presidente do Programa Oeste em 
Desenvolvimento e presidente do Conselho 
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Uma das atrações do 
Show Pecuário, os leilões 
levaram grande número de 
agropecuaristas ao recinto de 
leilões do Parque de Exposições

O primeiro leilão do Show Pecuário 2019 
foi um sucesso. A Cabanha Boitatá promoveu, 
em parceria com a Panorama Leilões, a venda 
de touros da mais alta qualidade e rusticida-
de da raça Brangus.  O Brangus, por ser uma 
raça sintética criada a partir de raças zebuí-
nas – Brahman e no Brasil principalmente 
com o Nelore e a raça Angus tem como seu 
principal ponto forte a complementaridade 
entre as duas raças de maior sucesso da pe-
cuária brasileira. Esta combinação produziu 
um animal capaz de se destacar em sistemas 
produtivos mais extensivos ou intensivos. No 
leilão, foram comercializados 100% dos ani-
mais ofertados (47 touros), totalizando R$ 476 
mil em vendas. 

O agropecurista Antônio Figueiredo, um 
dos responsáveis pelo Leilão Boitatá, come-
morou os resultados do evento. “O resultado 
do leilão nos deixa muito felizes, pois mostra 
que estamos no caminho certo no trabalho que 
realizamos há anos em seleção genética da 

JULGAMENTOS E LEILÕES

Leilões e venda direta 
movimentaram milhões

raça”, afirmou. Paraná e Mato Grosso do Sul 
foram o destino da maioria dos touros ofereci-
dos. A média de comercialização ficou em R$ 
9.900, sendo que o touro mais caro foi vendido 
por R$ 13.800,00 para o agropecuarista Jacy 
Miguel Scanagatta. “Agora é trabalhar para o 
próximo leilão, em 2020, que também aconte-
cerá durante o Show Pecuário”, afirmou. 

No dia 24, o segundo leilão também foi 
considerado um sucesso pela organizadora, a 
Panorama Leilões. O segundo leilão do Show 
Pecuário 2019 também foi um sucesso. Foram 

ofertados aos criadores de Cascavel e região 
500 animais. Destes, 333 foram vendidos ge-
rando o montante de R$  475 mil em vendas. 

ANGUS SHOW
Ofertando animais de alta performance, 

a 5ª edição do Leilão Angus Show atingiu 
média de R$ 9.611,11 para touros e de R$ 
4.218,18 para fêmeas. O remate, que foi 
chancelado pela Associação Brasileira de 
Angus, aconteceu no dia 25/7.

O faturamento total foi de foi R$ 
219.400,00. O destaque foi para o macho 
TRÊS MENINAS AGUILUCH 514 NET WOR-
TH 911, que foi vendido por R$ 12 mil, do 
criador Agassiz Linhares Neto, maior vende-
dor do leilão. Para o leiloeiro Max Ted, os ani-
mais ofertados possuem genética moderna e 
bastante rusticidade. “Foram comercializados 
29 exemplares que mostraram uma qualida-
de diferenciada e facilidade de acabamento”, 
afirma.

Segundo o presidente da Angus, Nivaldo 
Dzyekanski, o resultado do remate foi bastan-
te positivo, principalmente devido à grande 
geada que atingiu a região, deixando as pro-
priedades quase sem pasto para os animais.

Além destes, animais foram vendidas 
no formato venda direta. Entre eles ovinos, 
touros e vacas de leite. O total estimado pela 
organização em vendas foi de R$ 2 milhões. 

Figueiredo: “Resultado premia trabalho”
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Criadores de ovinos do 
Paraná e Rio Grande do 
Sul levaram seus melhores 
animais para serem 
avaliados durante o Show 
Pecuário 

Aproximadamente 150 animais da raça 
texel, santa inêss, ile de france, poll dorset, 
dorper, hampshire dow, White dorper e suf-
folk foram analisados pelos julgadores.

Na raça dorper, os machos campeões fo-
ram Arai Zumbi 1533 e Com Naro 399, ambos 
da cabanha Chácara Pedro Véio, de Mandiri-
tuba (PR). Nas fêmeas, as campeãs foram a 
CPM Inotieta 404 (Pedro Véio) e Bonfim TE 
818, da fazenda Lapacho, em Braganey.

Já na raça Hampshire Down somente 
machos foram avaliados.Os campeões foram 
Ocapora 666 e 656, da fazenda Ocapora, Man-
dirituba. Na suffolk, também somente ma-
chos: Fazenda Planalto 1878 e 1849, ambos da 
Fazenda Planalto, em Castro.

A competição da raça Ile de France foi 
bastante disputada. O campeão macho foi o 
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Diversas raças de ovinos 
são julgadas no evento

São Paulino IA 1485, da chácara Recanto da 
Ilha, de Castro. O prêmio reservado ficou com 
o exemplar Muricy 410, da Chácara Juliatto, 
de São José dos Pinhais. O terceiro também 
foi para a mesma cabanha, como o macho Mu-

ricy 384a. Com relação à fêmea, o título ficou 
com a Force 4115 972, da chácara Recanto da 
Ilha. 

Outro certame disputado foi a raça Poll 
Dorset. O pódio foi inteir de animais da fa-
zenda Serrana, de Palmeira. Os machos ven-
cedores foram Panda 3228 e 3265 e as fêmeas 
Panda 3232 e 3122.

Na raça Santa Inês, muitos vencedores. 
Nos machos PO, os animais Cabanha Sartor 
Enrique e Edvaldo, da Cabanha Sartor de 
Pranchita, foram os ganhadores. Nos machos 
RGB, Cabanha Sartor Donato 103 e Conrado 
69 ficaram com os primeiros lugares do pódio, 
seguidos pela Akã 2467, da cabanha Akãgasu, 
de Ventania.

Nas fêmeas Santa Inês, a grande campeã 
PO foi a Cabanha Sartor Eloísa 45. Na RGB o 
pódio foi dominado pelos mesmos criadores: 
Camilly 77, Eunice 137 e Cintya 83.

O julgamento dos animais texel reuniu di-
versos categorias: machos PO, NCC e fêmeas 
PO, RGB, NCC e NCB. Todas as categorias fo-
ram vencidas por animais da Chácara Hawai, 
de Castro. 

“Foi um ótimo evento, que reuniu animais 
de ótima qualidade. Foi uma etapa importante 
para o ranking”, disse a avaliadora Carla Dan-
cora. POSSUÍMOS CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL

R. Rio de Janeiro, 983 - Centro - Cascavel/PR

Touros e fêmeas foram 
julgados, no dia 24 de julho, 
no Show Pecuário 2019

Sob a avaliação do jurado Dr. Antonio Cha-
ves Neto, o macho Três Meninas 7072 Resource 
771TE, da Fazenda Três Meninas, propriedade 
de Agassiz Linhares Neto, de Cascavel, garan-
tiu o título de grande campeão da competição. 
O exemplar FZST Xagu TE3363 Agarau, da 
Fazenda Stein, de Rogério Stein, da cidade de 
Nova Laranjeiras (PR) levou a posição de re-
servado de grande campeão. Já o touro FZST 
Xagu FIV3394 Apoena, também da Fazenda 
Stein, foi escolhido o terceiro melhor macho. 
De acordo com o jurado, os animais apresen-
taram grande desenvoltura e qualidade genética 
durante o julgamento. “O grande campeão, por 
exemplo, é um animal perfeito para a coleta de 
sêmen”, aponta Toninho.

Quanto as fêmeas, a matriz EPV Shori-
ta 1970TE, da propriedade Estância Ponche 
Verde, de José Filippon, localizada em Gua-
raniaçu (PR), foi eleita a grande campeã desta 
edição. A reservada de grande campeã é a 

JULGAMENTOS E LEILÕES

Fazenda Três Meninas 
é grande campeã angus

fêmea Gata da Limeira, da Fazenda Limeira, 
propriedade de Gisele Remlinger Fernandes, 
da cidade de Pinhão (PR). A Fazenda Três Me-
ninas também faturou o título de terceira me-
lhor fêmea com a matriz Três Meninas Prede 
7072 Resource 970 TE.

Segundo o presidente da Associação Bra-
sileira de Angus, Nivaldo Dzyekanski, o Para-

ná tem grande influência no programa carne 
Angus e, desta forma, é muito importante que 
os criadores da região participem das exposi-
ções, pois esses eventos ajudam a fomentar 
a qualidade genética da raça pelo País. “A 
qualidade dos animais apresentados em pista 
foi espetacular, mostra uma evolução muito 
grande da raça”, afirma.
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A revolução
das máquinas
no campo

Há anos o setor de máquinas agrícolas 
vem melhorando e desenvolvendo seus pro-
dutos, sejam eles colheitadeiras, tratores, 
pulverizadores e outros implementos agrí-
colas. Mas a partir de 2017, a exigência do 
cumprimento da lei PROCONVE MAR-I, que 
impôs aos fabricantes de motores a produção 
de máquinas mais eficientes e menos poluen-
tes, levou as fábricas a implementarem ainda 
mais mudanças nos seus produtos.

Para atender a lei, novas tecnologias ti-
veram que ser empregadas, com destaque 
para o gerenciamento eletrônico de injeção de 
combustível, a recirculação do gás de escapa-
mento ou EGR (Exhaust Gas Recirculation) e a 
redução catalítica seletiva ou SCR (Selective 
Catalityc Reduction).

Atenta a essas mudanças, a Massey Fer-
guson, que é referência no mercado brasileiro 
de tratores e colheitadeiras há 58 anos, ini-
ciou um processo de alinhamento dos seus 
produtos nacionais com os maquinários que 
atualmente são oferecidos globalmente pelo 
grupo AGCO, detentor da marca. “O que vimos 
nos últimos anos foi uma completa atualiza-
ção tecnológica nas máquinas agrícolas da 
Massey Ferguson”, afirma Cesar Luiz Coser, 
diretor da Camagril, concessionária que aten-
de 165 municípios do PR e SP. “Toda a linha 
de colheitadeiras, tratores e implementos 

A linha Dyna de tratores 
Massey Ferguson 

trazem inovações como 
o câmbio automático

agrícolas foi atualizada tecnologicamente de 
uma maneira tão grande que aumentou imen-
samente a eficiência dos produtos e a maneira 
que os nossos clientes vêem a marca”, afirma. 
“A Massey Ferguson além de atender a norma 
MAR-I de controle de emissões de poluentes, 
se mantém fiel na proposta de preparar a nova 
geração de motores para o futuro, entregando 
uma tecnologia de ponta na gestão dos moto-
res e promovendo resultados diretos e reais 
aos parceiros do campo”, ressalta o diretor.

João Paulo Thomas, responsável pelo 
Setor de Difusão de Tecnologia e Marketing 
da Camagril, ressalta que os novos motores 
eletrônicos possuem diversos itens que se 
tornam grandes diferenciais. “Estes motores 
possuem itens como modo de segurança an-
ti-falha e controle de injeção de combustível 
conforme a demanda e rotação de trabalho, 
ou seja, o sistema (common rail) oferece uma 
pressão de injeção otimizada, mesmo com 
baixa rotação do motor, e ainda, alta capaci-
dade de torque”, diz. 

A tecnologia embarcada é outro fator 
que influencia diretamente o rendimento 
das máquinas. O AgCommand, por exemplo, 
é um sistema de telemetria que já vem nos 
produtos Massey Ferguson. “Esse sistema 
é pioneiro no monitoramento de máquinas 
agrícolas à distância e utiliza o conceito da 

Os fabricantes de máquinas agrícolas vem 
oferecendo nos últimos anos tecnologias e 
inovações que estão mudando a maneira de 
plantar e colher no campo

“A renovação tecnológica 
transformou totalmente 
os produtos da Massey 
Ferguson, levando-os aos 
patamares de qualidade 
global da marca. ”
 Cesar Luiz Coser, diretor da Camagril

telemetria (transmissão automática de dados 
via sinal GPRS – sinal de telefonia celular) e 
permite que o produtor rural monitore a par-
tir do escritório todo o trabalho realizado pelo 
equipamento no campo”, ressalta João. Todas 
as informações para acompanhar a eficiência 
da máquina podem ser visualizadas e acom-
panhadas pelo acesso online no sistema, que 
possibilita, ainda, determinar parâmetros de 
operação e ajustar alertas por mensagem em 
celular, caso o equipamento trabalhe fora des-
tas pré-determinações.

Outra mudança tecnológica é a evolução 
das transmissões. “Os tratores da Massey 
Ferguson possuem hoje as transmissões mais 
tecnológicos do mercado, a verdadeira trans-
missão totalmente automática”, afirma João. 
Segundo ele, o sistema automático permite 
a mudança da primeira até a última marcha 
sem a intervenção do operador. Isso mantém 
a homogeneidade do trabalho, sem as oscila-
ções, aumentando o rendimento e eficiência 
operacional, pois o operador não irá cometer 
erros operacionais, trabalhando com marchas 
muito leve ou pesadas, o que causaria o des-
gaste precoce dos componentes e um maior 
consumo de combustível. A tecnologia, que 
inicialmente foi aplicada em tratores com po-
tências maiores, acima de 180 cv, hoje está 
disponível em tratores pequenos, de 125cv e 
135cv. Já em tratores acima de 300cv, a Mas-
sey Ferguson oferece a transmissão Dyna VT, 
que também é conhecida como CVT, que con-
siste em um trator que não possui marchas 
pré-estabelecidas e, conforme a necessidade, 
vai montando as marchas necessárias a cada 
operação.

FIDELIDADE À MARCA
A família Ferri é um exemplo de produto-

res rurais que sempre investiram em tecno-
logia no maquinário de sua propriedade que 
possui 500 hectares no município de Lusi-

ânia, próximo a Campo Mourão. João Luiz 
Ferri trabalha com seu pai e irmãos há mais 
de 30 anos na lavoura e sempre optaram pela 
Massey Ferguson como parceira. “Ao longo 
desses anos, a marca nos ofereceu uma série 
de valores e vantagens, dentre eles o baixo 
consumo de combustível e o baixo custo de 
manutenção. A robustez e a facilidade de uso 
também são grandes diferenciais”, afirma. O 
produtor esteve recentemente, a convite da 
marca, visitando a fábrica da Massey Fer-
guson, onde teve a oportunidade de conhecer 
toda a tecnologia dos novos lançamentos e 
todo o processo de produção. “Nessa visita, 
fiquei impressionado com a preocupação da 
marca com a qualidade e tecnologia embar-

As colheitadeiras axiais da Massey Ferguson 
trazem sistema inteligente de diagnóstico tem 
tempo real dentro da cabine

“Fiquei impressionado 
com a preocupação da 
marca com a qualidade 
e com a tecnologia 
embarcada nos 
produtos.”
João Luiz Ferri - Produtor rural
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João Paulo Thomas: “Os tratores da Massey 
Ferguson possuem hoje os câmbios mais 
tecnológicos do mercado”

“O que senti nessa 
nova geração foi 
a comodidade e 
eficiência operacional”
Bruno Angeli Salvetti, produtor rural.

cada hoje nos produtos. O novo sistema de 
pintura, totalmente automatizado, me chamou 
muito a atenção, além do sistema robotizado 
de solda utilizado na fabricação dos rotores 
axiais, com capacidade impressionante de 
precisão”.

COLHEITADEIRAS
As colheitadeiras axiais da Massey Fer-

guson trazem exclusivo sistema que exige 
menos paradas, com limpeza automática dos 
radiadores, além de um sistema inteligente 
de diagnóstico dentro da cabine que detecta 
qualquer problema em tempo real e mostra 
a solução imediatamente. A marca também 
oferece as colheitadeiras híbridas, que trazem 
um conceito inovador em trilha, separação e 
limpeza, onde garante ao produtor rural maior 
eficiência e menores percas, aumentando sua 
produtividade.

O produtor rural Bruno Angeli Salvetti 
sempre procura se atualizar sobre as novas 
tecnologias. A propriedade da família, em 
Ubiratã, é referência na Camagril para de-
monstrar as novidades da Massey Ferguson. 
Recentemente a nova colheitadeira axial MF 
9695 foi levada à sua propriedade para de-
monstração na colheita do milho. “Fiquei sur-
preso ao notar que a MF 9695 entregou resul-
tados excelentes, e embarcou tecnologias que 
auxiliam no trabalho diário, como exemplo o 
sistema de menos paradas, monitores de pro-
dutividade e diagnóstico de falhas, tornando 
mais fácil visualizar falhas e solucioná-las, 
evitando que a máquina fique parada em 
campo, juntamente com a facilidade e simpli-
cidade operacional. Em relação a capacidade 
de processamento, ela consegue trabalhar 
com baixa carga do motor, trazendo muito 
mais economia de combustível e maior de-
sempenho”, afirmou. Outro ponto que Bruno 
destaca é o fato de não precisar ficar parando 
para fazer manutenção, “a máquina fica mais 
resfriada e limpa, devido a limpeza automáti-
ca dos radiadores V-Cool, trazendo ganho de 
tempo, deixando a máquina mais limpa e não 
precisando realizar paradas para limpa-la, 
durante a operação ou no final do dia, além da 
qualidade do grão excelente empregada pelo 
sistema de processamento axial”.

Bruno já tem em sua propriedade um 
trator MF 7390 e recentemente adquiriu um 
trator MF 7722 Dyna-6. “O que senti nessa 
nova geração foi mais comodidade e eficiência 
operacional. A transmissão totalmente au-
tomática é uma solução para a economia de 
combustível e comodidade do operador, que 
nunca vai deixar o trator trabalhar em mar-
chas não adequadas para a operação”, afirma. 
Para ele, na comparação entre os dois mo-
delos que possuem a mesma transmissão, o 
MF 7722 Dyna-6 agregou novas tecnologias, 

como o motor eletrônico, um gerenciamento 
melhor de transmissão, manobras automáti-
cas de cabeceira, giro rápido do volante, entre 
outros diferenciais, que proporcionam maior 
agilidade, desempenho e economia, em sua 
opinião.

PULVERIZADORES
Os pulverizadores da Massey Ferguson 

também passaram por atualizações tecno-
lógicas. A série de pulverizadores MF 9300 
alia robustez com excelente estabilidade para 
melhor distribuição e deposição de gotas. 
Como novidade possui motor AGCO Power 
de 200 cv, que proporciona uma economia de 
50% no consumo de combustível em relação 
aos demais concorrentes da categoria. O MF 
9300 também vem equipado com piloto auto-
mático, vão livre de 1,65m (um dos maiores 
do segmento) e sistema End-Cap, permitindo 
que não haja pressão residual na tubulação. 
O principal diferencial do equipamento está 
na barra de pulverização (24 ou 30 metros) 
projetada para os atuais desafios do campo. 
Uma das melhorias está no bico e porta-bicos 
de aplicação protegidos dentro da estrutura 
da barra. Como opcional, o produtor pode ad-
quirir telemetria, sensor de altura de barras, 
nível de precisão decimétrico (Omnistar) ou 
centimétrico (RTK), abre-cultura, bomba de 
recarga com vazão de 568 l/min e ponta de 
acabamento para pulverização junto a cercas.

A CAMAGRIL
Desde 1967 trabalhando no fornecimento 

de implementos agrícolas, a Camagril é uma 
empresa dedicada a fornecer soluções ao ho-
mem do campo, focada na prestação de ser-
viço ao cliente. A empresa está com mais de 
50 anos de existência. Foi fundada em agosto 
de 1967, por Jacy Miguel Scanagatta, acre-
ditando na importância que a mecanização 
teria para o desenvolvimento da agricultura, 
que dava os seus primeiros grandes passos no 
Brasil. 

Atualmente, com mais de 180 colabora-
dores distribuídos na sua matriz Cascavel, e 
nas suas 11 filiais sendo uma no estado de 
São Paulo, localizada em Assis e as demais no 
estado do Paraná localizadas em Campo Mou-
rão, Goioerê, Maringá, Medianeira, Palotina, 
Pato Branco, Realeza, Toledo, Dois Vizinhos 
e Ubiratã.

Datta

Av. Carlos Gomes, 2345 - Jd. Maria Luíza - Cascavel/PR

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

Fone (45) 3220 0500

Tecnologia embarcada é o grande destaque dos modelos de tratores da LS Tractor

Modelo foi lançado no 
Show Rural de 2018 e já 
conquistou participação de 
20% na sua categoria 

A fabricante sul-coreana LS Tractor in-
gressou no mercado de implementos agrícolas 
em 2013 de olho no potencial de crescimento 
do mercado de máquinas agrícolas, principal-
mente entre pequenos e médios produtores. 
Em 2018, a marca apostou na oferta de tra-
tores com potência mais elevada para ganhar 
maior participação no mercado com a Série H, 
com tratores de 115cv, 125cv e 150cv. 

César Royer, gerente de vendas da con-
cessionária Datta, em Cascavel, destaca a 
tecnologia embarcada nos tratores da marca, 
como a telemetria - que permite o acompa-
nhamento das atividades dos tratores à dis-
tância por meio de um software -, e o moni-
toramento de motores, que avisa ao tratorista 
sobre eventuais alterações no motor e o des-
liga para que os ajustes necessários sejam 
feitos antes que ocorra algum dano. “É uma 
tecnologia que vem de fábrica e que é vendida 
por outras marcas como complemento”, com-
para o gerente.

A LS Tractor oferece hoje tratores de 
30cv a 150cv, sendo que os de até 105cv 
são específicos para pequenas propriedades 
rurais. “Temos os modelos de até 65cv que 
são ideais para aviários”, afirma o gerente.  
O grande destaque fica para o H-145, lança-

ça da TDP; controle de posição e projeção do 
hidráulico; direção hidrostática; luz de traba-
lho traseira; estabilizador e barra de tração; 
suporte dianteiro e pesos; suporte e pesos 
traseiros; sinal sonoro de ré; além da cabine 
de luxo com aquecimento e ar condicionado; 
válvulas de controle remoto (3 pares) e som 
estéreo com CD player.

Todos os modelos da LS Tractor estão dis-
poníveis na concessionária Datta, que possui 
lojas em Cascavel, Dourados (MS) e Sidrolân-
dia (MS). E em breve também em Francisco 
Beltrão.

do durante o Show Rural de 2018. “O modelo, 
que tem opção de motorização de 150cv, está 
há um ano e meio no mercado e já conquistou 
20% de participação no mercado. É oferecido 
na versão cabinado, com 2 tipo de câmbio: 
mecânico, com 20 marchas para frente e 20 
marcha ré;  e Power Shuttle, também com 40 
marchas”, detalha César. Ele destaca também 
os itens de série: controle rotação motor; dis-
positivo de pré-aquecimento; acelerador de 
pé e de mão; medidores: água, combustível, 
tacômetro com horímetro; assento ajustável, 
com cinto de segurança; sistema de seguran-

Trator de 150cv é
destaque da LS Tractor

TECNOLOGIA
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Audiência pública realizada 
dia 28 de agosto provou, mais 
uma vez, a força do campo na 
definição do fim da vacinação 
contra febre aftosa no Paraná

Em mais um ato de demonstração de for-
ça e união, o fim da vacinação contra a febre 
aftosa no Paraná está próximo. A realização 
de um concurso público para a contratação 
de profissionais para reforçar a defesa agro-
pecuária do Estado era a última pendência a 
resolver para se avançar em definitivo nessa 
questão. No dia 28 de agosto, em Curitiba, na 
Assembleia Legislativa do Paraná, durante 
a Audiência Pública Paraná Livre da Febre 
Aftosa sem Vacinação, essa espera acabou. 
O secretário da Agricultura e Abastecimento 
do Paraná, Norberto Ortigara, confirmou que 
o governador Ratinho Junior autorizou a re-
alização de um concurso público que prevê 
30 vagas para médicos veterinários e 50 para 
técnicos agrícolas. Mais de 2 mil produtores 

rurais e pecuaristas, de todas as regiões do 
Estado, estiveram em Curitiba para participar 
do evento. A comitiva de Cascavel e Corbélia 
levou 40 pessoas para o evento. 

Com isso, está resolvida a última pen-
dência para que o Estado possa solicitar ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa), em setembro, o reconhe-
cimento como área livre de febre aftosa sem 
vacinação. Posteriormente, o Mapa poderá 
pedir, no ano que vem, à Organização Mun-
dial da Saúde Animal (OIE) o reconhecimento 
internacional do Paraná como território livre 
da doença sem imunização. Este último, caso 
aprovado, passará a ter validade em 2021.

“O primeiro interessado nesse avanço 
sanitário somos nós, produtores rurais. O se-
gundo interessado é a indústria, que proces-
sa. Então, somos nós que temos que querer e 
os governos têm que dar condições para que 
as coisas andem bem, agir com inteligência 
para que possamos evoluir”, apontou Ortigara.

O secretário lembrou que, nos anos 1970 
e 1980, a aftosa era comum no território pa-
ranaense e que houve um trabalho incansá-

Produtores ocupam
Assembleia Legislativa

ÁREA LIVRE DE AFTOSA

vel para vencer a doença. “Trouxemos a zero 
essa enfermidade, com a estratégia adequada 
àquela época. Destaco todo nosso avanço, do 
respeito conquistado, da relação de confian-
ça, a busca de informação, transparência, da 
criação da Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná [Adapar], a constituição de barreiras, 
de monitoramento dos planteis. A proposta é 
trocar um sustentáculo, que é a vacina, por 
ferramentas muito mais inteligentes”, deta-
lhou.

O presidente da Faep (Federação da Agri-
cultura do Paraná), Ágide Meneguette, tam-
bém resgatou, durante o evento, a longa tra-
jetória iniciada na década de 1970, para que o 
Paraná construísse toda sua estrutura sani-
tária e de defesa agropecuária. Para o presi-
dente da FAEP, este processo foi consolidado 
ano a ano e não tem um único protagonista, 
mas é resultado de esforços coletivos, ao longo 
de todos os governos, com participação tanto 
de entidades e da iniciativa privada, quanto 
de entes públicos. “Isso não foi construído só 
pela Faep, mas por todos que querem o cresci-
mento do Paraná. A história tem que ser justa 

e lembrada, para avançarmos sempre mais”, 
observou. “Ainda na década de 1980, procurei 
o então presidente desta Casa, Aníbal Khury, 
procurando apoio institucional. Falaram que 
este era o caminho, mas que era longo. É um 
caminho longo, mas temos que chegar. Que-
ro registrar que todos fizeram a sua parte”, 
apontou.

O líder da Federação também celebrou 
o potencial econômico que devem advir com 
o reconhecimento internacional do Paraná, 
como área livre de aftosa sem vacinação. Me-
neguette lembrou que, hoje, a agropecuária 
é responsável pela geração de 53% do que 
se produz no Estado. Com o novo status, a 
expectativa é de que a importância do agro-
negócio se torne ainda maior. “Acabamos de 
assinar um convênio com a União Europeia, 
onde estão 500 milhões de consumidores, 
mas que vão exigir a mesma qualidade e as 
mesmas condições de sanidade que eles têm. 
E nós estamos preparados, na frente dos ou-
tros Estados, para que possamos dar condição 
ao nosso produtor, à nossa indústria, aos nos-
sos exportadores, para disputarmos esse novo 
mercado”, disse.

Por fim, Meneguette enalteceu a atuação 
do produtor rural, que teve participação deter-
minante em todas as etapas da estruturação 
sanitária do Paraná, há mais de 40 anos. O 
presidente também destacou a demonstração 
de civismo que os 2 mil produtores de todas 
as regiões do Estado tiveram, ao se deslocar 
por centenas de quilômetros para acompanhar 
a audiência pública em Curitiba.

José Roberto Ricken, presidente do Siste-
ma Ocepar enfatizou a união do agronegócio, 
que especialmente no Paraná possui uma ca-
pacidade de agregar as mais diversas cadeias 
em prol de um objetivo comum. “Eu e o Ági-
de [Meneguette] levamos este assunto ao G7 
[grupo que reúne as sete principais federações 
do Estado]. Todas as sete entidades assinaram 
um documento, que foi levado ao governador, 
apoiando esta medida. Não tenham dúvida de 
que estamos seguros. Ágide, queria agradecer 

a sua atuação. Acho que você puxou a frente. 
Só a FAEP, investiu mais de R$ 40 milhões, 
no que fosse necessário”, revelou.

PALESTRAS TÉCNICAS
Elias Zydek, diretor-executivo da Frime-

sa, enfatizou que o campo faz parte de um ne-
gócio globalizado, contexto que o Paraná pode 
aproveitar para vender seus produtos agríco-
las e pecuários, principalmente as carnes, a 
outros países. “Nós devemos seguir as regras 
internacionais, que são cheias de nuances. 
São questões ambientais, de não ter passi-
vos trabalhistas, seguir regras de bem-estar 
animal, da emissão de carbono, a questão dos 
contaminantes. Mas o mais importante entre 
todos os aspectos, e talvez o mais difícil, é a 
sanidade”, elegeu.

O dirigente refletiu sobre o bem mais pre-
cioso que qualquer produtor pode ter, a terra. O 
Paraná possui algumas das propriedades mais 
valiosas do mundo, mas para Zydek, esse valor 
só faz sentido se vier junto com um sistema sa-
nitário capaz de dar garantia aos compradores 
internacionais. “Estamos juntos com centenas 
de produtores rurais, que tem suas proprieda-
des, fizeram seus investimentos. Sabe quanto 
valem essas propriedades? Eu diria que não va-
lem nada se não tivermos sanidade. É por isso 
que temos que andar nessa caminhada, juntos, 
para conquistar o maior bem de todos que é a 
sanidade. O mundo é uma grande competição e 
não adianta nós querermos estabelecer as re-
gras. Temos que seguir as regras que estão co-
locadas se dele quisermos participar”, pontuou. 
Elias Zydek refletiu ainda sobre o fato de os 
mercados mais nobres, como o Japão, pagam 
até 700 dólares a mais do que o Paraná recebe 
a cada tonelada de carne suína. “A diferença no 
acesso a esses mercados significa viabilidade 
aos negócios. Estamos vendo o cavalo encilha-
do passando, quanto tempo mais temos que fi-
car assistindo? Temos que fazer nosso dever de 
casa e é o que nós estamos fazendo aqui hoje”, 
enfatizou.

AUDITORIAS DO MAPA
Ao longo de 2018, o Mapa realizou audi-

torias necessárias para que seja encaminhado 
o pedido de reconhecimento do Paraná como 
área livre de aftosa sem vacinação à Orga-
nização Mundial de Saúde Animal (OIE). O 
resultado das duas auditorias foi excelente. O 
serviço de defesa agropecuária do Paraná foi 
o mais bem avaliado do Brasil, melhor até do 
que Santa Catarina, único Estado brasileiro 
reconhecido como área livre de febre aftosa 
sem vacinação. O Paraná superou a pontuação 
da auditoria do Mapa em 48% dos quesitos e 
alcançou a pontuação necessária em 35%.

Nesses 16% dos itens analisados que fica-
ram abaixo da pontuação, foi gerado um plano 
de ação com nove itens, dos quais sete foram 
implantados pela Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar) e outros dois pre-
cisavam ser providenciados: contratação de 
fiscais para garantir o funcionamento pleno 
das barreiras sanitárias; e a construção do 
posto de fiscalização sanitária em Campina 
Grande do Sul.

No caso do posto de fiscalização, a ini-
ciativa privada, em uma organização que teve 
a participação de entidades como a FAEP e o 
Sistema Ocepar. Orçada em R$ 1,5 milhão, a 
obra começou em 5 de agosto, com término 
previsto para o fim de novembro. Faltava ain-
da a oficialização do concurso público, o que 
foi anunciado pelo secretário Norberto Ortiga-
ra durante a Audiência Pública na Alep, em 
Curitiba, no último dia 28 de agosto.

O presidente da Alep, Ademar Traiano, 
classificou a audiência pública como “um 
marco histórico” para o Poder Legislativo 
e uma “conquista histórica para o Paraná”. 
Entre os pontos dignos de comemoração, o 
deputado destacou o aspecto econômico, já 
que o reconhecimento internacional daria 
acesso a mercados externos mais sofisti-
cados, que remuneram mais pelos produtos 
agropecuários. Além disso, o parlamentar 
apontou as décadas em que o Paraná vem se 
dedicando a estruturar todo seu sistema de 
defesa agropecuária, de acordo com protoco-
los internacionais.

Caravana de Cascavel e Corbélia participou do evento

30% de desconto
para todos os associados do 
Sindicato Rural de Cascavel

R. Paraná, 2999 - Centro
Cascavel/PR - Fone (45) 3038-7897

Whatsapp: (45) 99983-7896
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Produtores, filhos de produtores 
e colaboradores de cooperativas 
agrícolas da Argentina visitam 
região Oeste e o sindicato

Dois grupos de produtores rurais argenti-
nos estiveram no Sindicato Rural de Cascavel 
no mês de agosto. O primeiro deles, no dia 8, 
eram composto de membros de uma comitiva 
da Cooperativa Agrícola Ganadera Limitada de 
Ascéncion, na Argentina. O grupo ficou bas-
tante impressionado com as diferenças dos 
sistemas e industrialização. 

A cooperativa possui cinco unidades es-
palhadas pela Argentina, contando com mais 
de 700 associados ativos. Basicamente, eles 
processam e comercializam grãos. Eles pos-
suem também um supermercado, uma agên-
cia de viagens, uma casa de materiais de 
construção, postos de combustíveis e uma 
espécie de hospital.

O gerente da cooperativa, Diego Scarfio, 
disse que o objetivo da viagem foi conhecer a 

ARGENTINOS

Grupos de “Hermanos” 
visitam Cascavel

realidade do agro e das cooperativas no Oeste 
do Paraná e levar boas ideias para Argentina. 
“Me chamou muita atenção a industrializa-
ção das cooperativas daqui, que estão muito 
à frente das argentinas. Pensamos em fazer 
isso lá também, mas vimos aqui que é preci-
so ter uma grande escala para nos tornarmos 
competitivos”, disse.

Outro ponto ressaltado por ele foi a orga-
nização sindical da agropecuária brasileira. 
“É muito forte. Ficou claro que ela uma re-
presentação legítima. Nós temos os nossos 
representantes na Argentina, mas não é como 
no Brasil”, declarou. 

Depois de serem recebidos por Paulo 
Vallini no sindicato com uma apresentação 
sobre os números da região e o sistema sindi-
cal agro, eles foram ao Sicredi conhecer sobre 
o sistema de financiamento brasileiro e das 
cooperativas de crédito. 

A presidente do grupo de mulheres da co-
operativa, Marcela Lazzerti, estava presente 
na viagem. Segundo ela, o trabalho é feito por 
14 mulheres focado em ações sociais e even-
tos como o Dia de Reis, Dia das Mulheres e 

também em ações educacionais, levando gru-
pos de estudantes para conhecer a cooperativa 
e propriedades. 

O grupo de jovens da cooperativa, forma-
do por jovens trabalhadores rurais e filhos de 
produtores, foi representado por Gregorio Mi-
netti e Victoria Pastorino. Eles contaram que o 
grupo atua em ações educacionais, promoção 
de cursos, sucessão familiar e gestão coope-
rativa. 

JOVENS
O segundo grupo, que visitou o sindicato 

no dia 15 de agosto, foi também recepcionado 
pelo diretor secretário Paulo Vallini, que apre-
sentou dados da região e sobre a estrutura 
sindical do agro. Na sequência, eles visitaram 
a propriedade também diretor do sindicato, 
Gion Gobbi. 

Joel Cainelli é avicultor na província de 
Santa Fe, na cidade de Avellaneda. Ele se im-
pressionou com o valor agregado dos produtos 
de origem animal aqui e também com a baixa 
remuneração dos colaboradores das coopera-
tivas. “Aqui um funcionário de um frigorífico 
ganha no máximo R$ 1,5 mil. Lá, na Argenti-

Família Gobbi recebeu grupo, informou sobre dia a dia na fazenda e respondeu perguntas

na eles ganham R$ 3,3 mil. O sindicato deles 
é forte e a cooperativa também tem a política 
de remunerar melhor os trabalhadores dela do 
que o mercado, o que não vimos aqui”, comen-
tou.

Facundo Farroni é filho de produtor de 
grãos na província de Buenos Aires, municí-
pio de Alfonzo. O que lhe chamou mais aten-
ção foi a diferença das cooperativas de lá com 
as brasileiras. “Na Argentina processamos o 
grão e vendemos em natura ou farelo. Aqui 
vocês tem várias linhas que chegam direta-
mente ao consumo humano”.

Todos eles são membros da Aca Jóvenes, 
entidade que representa os jovens cooperati-
vas há 75 anos no país. No grupo em questão, 
12 cooperativas diferentes foram representa-
das, espalhadas pelas províncias de Santa Fe, 
Buenos Aires, Córdoba e Entre Ríos. 

Depois de passar pelo sindicato, a comitiva seguiu para o Sicredi

Vallini recebeu argentinos nas duas ocasiões
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R. Rio Grande do Sul, 928
Fone (45) 3223-9365

Avenida Brasil, 6436
Fone (45) 3038-5851

w w w.ot icacur i t iba .com.br /ot icascur i t iba

ÓCULOS
NA HORA!

ANOS

Tem pressa?
Nas Óticas Curitiba, você deixa
sua receita e em 60 minutos
seus óculos ficam prontos!
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Produtores, técnicos e 
estudantes atualizaram-se sobre 
novidades na extração de óleos e 
culturas de inverno, em evento 
inédito na unidade

Produtores rurais tiveram acesso a novas 
culturas de inverno e extração de óleo vegetal 
no dia 7 de agosto (quarta-feira), em evento 
promovido pelo Iapar (Instituto Agronômico 
do Paraná) de Santa Tereza do Oeste. Opções 
de variedades para plantio como camelina, 
canola, cártamo, crambe linhaça, mostarda e 
nabo forrageiro foram apresentadas a campo, 
sendo consideradas pelos pesquisadores um 
novo cenário de oportunidades aos agricul-
tores.

Um dos palestrantes foi Hevandro Dela-
libera, pesquisador do Iapar. Ele falou sobre 
extração de óleo e regulagem de máquinas 
visando melhorias no processo, alguns pro-
cedimentos necessários na matéria prima, 
como pré-tratamento, pós-tratamento entre 
outros. Também explicou as diferenças entre 
os óleos, qualidade e armazenamento. “Talvez 
o principal produto de interesse são as tor-
tas (restos das sementes) geradas na extração 
mecânica do óleo. Esse subproduto é utilizado 
na alimentação animal. Hoje o cenário mais 
viável para uso da torta é na alimentação ani-
mal, em produtores de leite, confinamentos, 
granjas de suínos e aves. Também é possível 
usar na correção de solo”, disse. 

Os presentes tiveram contato com as má-
quinas de extração e ouviram outros concei-
tos que envolveram engenharia de alimentos, 
pós-colheita, engenharia agrícola, nutrição 
animal, química entre outros.

Luiz Antonio Zanão Junior, também pes-
quisador, falou sobre a adubação de culturas 
para produção de óleo, especificamente cano-
la, cártamo e crambe, que possuem necessi-
dades nutricionais menores que culturas tra-
dicionais como soja e milho porque produzem 
menos que essas culturas. 

Em relação a calagem, segundo ele, é 
possível utilizar os mesmos critérios para 
os grãos de verão e inverno tradicionais. “O 
crambe, por exemplo, se o solo tiver uma boa 

fertilidade, pode ser suprimida sua adubação, 
produzindo bem com o residual da cultura de 
verão”, orientou.

Além disso, assim como Hevandro, fa-
lou sobre a utilização das tortas na adubação 
das culturas, ou seja, a parte sólida que resta 
da produção do óleo depois da moagem dos 
grãos.  Essas tortas possuem nutrientes que 
voltam para o solo, diminuindo o gasto com 
fertilizantes.

Já o pesquisador Iapar em fitotecnia, 
Mateus Azevedo, que é líder do Programa 
de Pesquisa em Energias Renováveis (PER),  
informou o panorama da produção e uso de 
biocombustíveis a partir de óleo vegetal. Ele 
apresentou as principais características da 
matriz energética brasileira e deu ênfase à 
importância da agricultura na composição de 
biocombustíveis, sobretudo biodiesel e bio-
querosene.

“Especificamente sobre o biodiesel, com 
os marcos regulatórios atuais a proporção de 
biodiesel no óleo diesel comercializado passa-
rá dos atuais 10 % (chamado B10) para 15 % 
(B15) até 2023, com incrementos anuais de 
1%. O aumento compulsório do uso de biodie-
sel será em boa parte em função do aumento 
da produção de espécies vegetais oleaginosas. 
Considerando que existe ociosidade de áreas 
no período de outono e inverno no Paraná, o 
Iapar tem trabalhado para oferecer tecnologia 
que atenda concomitantemente a demanda de 
biocombustíveis e a necessidade de alternati-
vas para a diversificação da agricultura para-
naense”, disse.

CULTURAS A CAMPO
Embora exista uma grande diversidade de 

espécies úteis para produção de biodiesel no 
Brasil, grande parte dele ainda é produzido a 
partir da soja. Esta é uma cultura de verão, e o 
Paraná se destaca como um dos grandes pro-
dutores dessa oleaginosa. Porém, no inverno 
boa parte da área ocupada com soja, princi-
palmente nas regiões com clima mais ameno 
do estado, permanece ociosa.

O objetivo do evento foi apresentar novas 
opções aos agricultores. O pesquisador Pedro 

Iapar realizou Dia 
de Campo

 OPORTUNIDADES NO CAMPO

Extração de óleo e 
obtenção da torta 
podem ser novas fontes 
de renda ou economia 
ao produtor

Mário Araújo mostrou a campo opções estu-
dadas pelo instituto, como Nabo Forrageiro, 
Canola, Crambe, Cártamo, Camelina, Linhaça 
e Mostarda. 

Nas avaliações conduzidas pelo pesquisa-
dor foram considerados os fatores como pro-
dução de grãos e de óleo, qualidade da torta 
para alimentação animal, ciclo da cultura que 
deve se encaixar na entressafra da soja. “Com 
base nos resultados obtidos até o momento 
podemos afirmar que as espécies mais pro-

que é mais adaptado para a colheita de grãos.
Com relação ao crambe, camelina e mos-

tarda, Pedro explicou que são interessantes 
pelo ciclo super precoce, porém, nas condi-
ções do Paraná tem mostrado uma grande ins-
tabilidade na produção de grãos. 

“Já o Cártamo tem bom potencial para 
produção, porém com ciclo mais longo do que 
as demais, o que pode interferir no plantio da 
soja. Também apresenta problemas fitossani-
tários quando em condições de alta umidade, 
o que é uma limitação para seu plantio em fe-
vereiro ou março”.

Sobre a linhaça, o pesquisador explicou 
que ela possui ciclo um pouco menor do que 
cártamo e tem bom potencial de produção, po-
rém, ainda não se dispõe de material comer-
cial para plantio em larga escala. Além desses 
fatores uma limitação geral para qualquer es-
pécie que venha a ser cultivada é a falta de 
um comprador do produto. “Como exemplo, 
as cooperativas hoje já trabalham com soja, 
milho e trigo e a introdução de mais um grão 
nesse sistema pode gerar mais problemas que 
solução. Assim, a introdução de alguma des-
sas culturas no sistema de rotação e que seria 
altamente salutar, só vai ser possível quando 
houver interessados em receber e processar 
esse grão”.

Bom público participou do evento

missoras são a canola e o nabo forrageiro”.
A canola apresenta como restrições a 

pouca disponibilidade de sementes e proble-
mas de perdas na colheita. Já o nabo forragei-
ro é uma planta rústica e que exige pouco in-
vestimento, no entanto, as cultivares comer-
ciais foram desenvolvidas para produção de 
massa e apresentam muita diferença de porte 
de plantas e ciclo, o que dificulta a colheita 
de grãos. Para corrigir o problema, o Iapar já 
dispõe de um material em fase final de testes 
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FARMACIAS ESTRELA
10% de desconto.

Tele Entrega Fone 3223- 0329

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.

R. Carlos de Carvalho, 4016
Fone (45) 3039-1900

ÓTICAS CAROL
Desconto de 25% a vista.

Rua Paraná, 2941
Telefone 3039-4222

ÓTICA OCULAR
30% de desconto - Avenida Paraná 2999 

Fone (45) 3038-7897 / 99983-7896

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

CLÍNICA XERRI - ODONTOLOGIA, 
FISIOTERAPIA, PILATES E ESTÉTICA
Rua Marechal Candido Rondon, 1706 - 

Centro -  (45)  3040-2222 / 98407-8784

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

KARIN SACK OREJUELA - PSIQUIATRA
Desconto de 33% - R. Minas Gerais, 

2334 - S 7 - Fone 3038 – 7971

H-VISÃO OFTALMOLOGIA 
ESPECIALIZADA

Rua Carlos de Carvalho, 3197 - Fone 
3037 – 5050

UNIMED ODONTO
PLANO DENTARIO

Sindicato Rural Patronal
Fone 3225–3437

SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA
Rua Recife, 1132 - Cascavel/PR

Fone 3096-3241

CLÍNICA SENTIDOS
R. Minas Gerais 2061 - 5° and - S. 506 - 

Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

CLARIM CENTRO ODONTOLÓGICO
Av. Brasil, 3375, São Cristóvão, 

Cascavel – Pr. Telefone 3038-7555

Convênios
CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO

20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 
2729 - Parque São Paulo - Cascavel/PR.

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão

Fone (45) 3226-8899 - Rua Uruguai, 
215 - Alto Alegre - Cascavel/PR

AGROSAT - TOPOGRAFIA EM GERAL 
- 5% de desconto - Rua Osvaldo Cruz, 

2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS
5% de desconto

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

AGRIBOI - PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS

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

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

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO 
AGRÍCOLA

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

AGREGARE SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
Rodovia PR 486 - Km 11 - Espigão Azul 

- Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR
20% de desconto  - Rua Leão 

Federmann, 235 - Jd. Carvalho - Ponta 
Grossa/PR - Fone (45) 99147-7844

RESTAURANTE

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

Fone (45) 3035-5502

SAÚDE

OFTALMOCLÍNICA CASCAVEL
Desconto de 35% para associados, 
dependentes destes, colaboradores e 

dependentes, sobre o valor do particular. 
Rua Antonina, 2523 -  Fone (45) 3099-

2633.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ORTOFFÍSIO

25% de desconto à vista e 15% de 
desconto com cheque para 30 dias. - 

R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-
2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)

R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

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

Confira neste espaço as empresas que oferecem vantagens especiais em
produtos e serviços para os associados do Sindicato Rural de Cascavel

SERVIÇOS

EVOLUZE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE PESSOAS

Avenida Tancredo Neves, 1854- Sala 04 
- Alto Alegre - Cascavel/PR - Fone (45) 9 

9993-4414.

FOTOCLIQUE FILMAGENS E 
FOTOGRAFIAS
30% de desconto

Trav. Cristo Rei, 91 -  Cascavel/PR
Fone (45) 3035-6417 

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

GALERIA DAS FLORES
FLORICULTURA E DECORAÇÕES

2% de desconto - Fone (45) 3097-6417

3º TABELIONATO DE NOTAS
15% de desconto

Rua Souza Naves, 4129 - Fone (45) 
3035-5782

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES
30% de desconto

Rua Jarlindo João Grando, 123, Centro
Fone (45) 3038-1009 / 9999-7405

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

JM JARDINAGEM/PAISAGISMO
10% desconto - Colônia São Francisco - 

Fone (45) 9968-8865

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

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

MECÂNICA UNIÃO
10% de desconto - Rua Paraná, 3894

Fone (45) 3223-2096

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Marechal Cândido Rondon/PR

Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA
FOTOVOLTAICA

10% de desconto - Fone (45) 3035-5030

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

O MUNDO DO LIVRO
10% de desconto

Av. Brasil, 5553 - Fone (45) 3037-5502

SUPRIVEL PAPELARIA
10% de desconto

R. 7 de Setembro, 3266 - Televendas 
3224-2004

ENSINO & EDUCAÇÃO

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).  Av. 
Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
- Cascavel – PR / Felipe 45 9 9819-7171 

-  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, 3227- Centro
Fone (45) 99901-1797

ESCOLAS FISK CASCAVEL
5% e 15% de desconto
Fone (45) 3037-7793

AMAZING INGLÊS
Desconto de até 33,5% nos cursos EAD 
+ 10% de pontualidade. - Av. FAG, 190 
- S. Inácio - Cascavel/PR - Fone (45) 

3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA
25% de desconto

Rua Paraná, esq. Sete de Setembro - 
Fone (45) 3038-9100

KNN IDIOMAS
40% de desconto na mensalidade - R. 

Uruguai, 1221 · Cascavel/PR - Fone (45) 
3015-8080 

COLOQUE SUA 
EMPRESA AQUI!

Entre em contato
hoje mesmo!

Fone (45) 3224-3437

Torne-a uma conveniada 
do Sindicato Rural de 

Cascavel e ofereça seus 
serviços e produtos para 

nossos associados! 

Anuncie na Sindirural
Fone (45) 3037-7829
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22/08/1953 ALCEU CHINAIDER

22/08/1947 CHIRLEY MARIA PANCERI BEVILACQUA

22/08/1966 VALDECIR KAUCZ

23/08/1953 GEROMILDO LIMBERGER

23/08/1957 ELOI BERNARDI

23/08/1955 LUIZ MARMENTINI

24/08/1934 ANDRE HEITOR COSTI

24/08/1992 DIOGO BEDIN RANGHETTI

25/08/1987 PAMELA A. LIMBERGER SUETAKE

26/08/1961 VITOR HUGO SONDA

27/08/1953 JOAO LUIZ FELIX

27/08/1978 FABIANO ANDRE BEAL

27/08/1988 MARIANA SOSSELLA GUANAIS

28/08/1942 ANDRE LONIEM

28/08/1973 MARLON ANTONIO OLDONI

29/08/1936 EDO PICCOLOTTO

30/08/1978 MARCELO TRACZ

31/08/1979 SIDINEI ANTONIO GARDIN

31/08/1958 ANTONIO ZANOTTO

31/08/1939 LUIZ FERNANDO DA SILVA PORTES

31/08/1975 JURANDIR ALEXANDRE LAMB

20/09/1964 MARICELDA RECK

21/09/1947 EUDOCIO DALLA CORTE

22/09/1937 CLAIRE THEREZINHA DAL OGLIO

22/09/1938 ERNI RENATA ASSMANN

22/09/1977 JEFFERSON FABIANO GOTARDO

22/09/1966 ROSEMERI A. MILANO RANZI

23/09/1959 ADEMAR CAPELETTO

23/09/1963 VITOR HUGO BRANDALIZE

24/09/1948 CARLOS ALBERTO ZUQUETTO

24/09/1966 LUIZ CARLOS CAMPAGNOLO

25/09/1971 ORLEY JUNIOR ZANATTA

25/09/1977 SIVONEY HELENO BONATTO

26/09/1950 ARNALDO JOÃO RIGOTTE

26/09/1938 SIDONIA ANNA KATH BEIERSDORF

27/09/1938 CLAUDINO OLIVIO GOBBI

27/09/1950 ANACLETO NAZARI

28/09/1931 ALCIDES MICHELON

28/09/1989 CAROLINE MAYARA KAVALCO

29/09/1987 ADRIANO CARVAT

30/09/1956 JURACY DE OLIVEIRA GAIO

30/09/1954 JOSE EUGENIO DE BIASIO

30/09/1958 IVETE SIRLEI LAMB PIVA

14/08/1943 MODESTA BONATO BEBBER

14/08/1967 SANDRA MARINA FAVILLE

15/08/1972 ROVANI JOSE SIMONETTI

16/08/1975 ELIANE KOPCHINSKI

16/08/1962 DELCIO ROQUE SNAK

17/08/1964 ANTONIO LEOPOLDO IURCZOKI

18/08/1948 SERGIO FUHR

18/08/1937 FIDELCINO TOLENTINO

18/08/1968 MOACIR DAMBROS

18/08/1976 VIVIANE BERNARDO JORGE COSMO

19/08/1985 MICHELLE SCANAGATTA TOZZI

19/08/1938 DIMER JOSE WEBBER

19/08/1937 IVO DAMBROS

19/08/1943 ANTONIO JOSE PATZOLD

19/08/1958 NICOLAU FLYSSAK

19/08/1976 MARIA ELISANGELA COSTA

20/08/1969 VITOR JOSE SMARCZEWSKI

21/08/1963 CLAUDIO ANTONIO FEDATO

21/08/1978 MARCELO PEDRO PATZOLD

21/08/1957 JULIO FONSECA DE FREITAS

21/08/1945 FLORIPES MORAIS DOS SANTOS

22/08/1964 MOISES ZANOTTO

09/09/1964 NEREIDE TEBALDI DOLLA

10/09/1951 BASILIO ZDEBSKI

10/09/1974 EDUARDO GUSTAVO LANGE

11/09/1969 MAURO JOSE PAETZOLD

12/09/1957 MARTIN ZIMMERMANN

13/09/1954 AMADO MACULAN

13/09/1953 IRACEMA COPATTI

13/09/1959 SALETE APARECIDA MASCARELLO

14/09/1932 LYDIA OLDONI

15/09/1948 GERALDO DORIGAO PERES

15/09/1947 AMADEU GAFFURI

15/09/1974 SOLANO WILHELM

17/09/1953 MODESTO FÉLIX DAGA

17/09/1962 SERGIO ANTONIO BROGIO

17/09/1988 LIDIA JULYANE DE A. PINTO ALVES

18/09/1983 RITA INES HOFFMANN

18/09/1983 RITA SCHERER WEBLER

19/09/1985 THIAGO TOMADON BORTOLI

20/09/1964 LUIZ HENRIQUE ZANDAVALLI

20/09/1945 VALDIR KUCINSKI

20/09/1936 JOSE MIRANDA PAES (FALECIDO)

20/09/1961 LISIANE FORMIGHIERI LAZARINI

20/09/1993 JOAO AFONSO FAGUNDES MARCHIORO

Parabéns!
01/08/1965 ROGERIO FRANCISCO STEIN

01/08/1937 IRACEMA GROTTO FORMIGHIERI

02/08/1957 VALDIR GOTZ

02/08/1969 MOACIR MOTTER

03/08/1944 JOAQUIM FELIPE LAGINSKI

03/08/1964 OLAVO JOSE PIVA

05/08/1973 HERMES ROBERTO BONATTO

05/08/1974 NEVES IURCZAKI

05/08/1984 ELIANE APARECIDA DE ARAUJO 

ROSSI

06/08/1952 DANILO FRIZON

06/08/1938 JOANI AVELINO CARLOTO

08/08/1960 IZABELA FERLIN

08/08/1943 CARMEM MENIN DALBOSCO

09/08/1967 ROZANE APARECIDA TOSO BLEIL

09/08/1935 AVELINO MARCON

11/08/1963 ROQUE MACULAN

11/08/1969 ALEXANDRE LAGO

12/08/1954 ROSA RENI MUFFATO

12/08/1975 ROSANGELA R. LAGO VEZARO

12/08/1964 VALDIR JUSTINO DOS SANTOS

13/08/1989 ERICA RIBEIRO OLIVEIRA

01/09/1970 NORMA MARCHI FABRIS

01/09/1952 VALDIR JOSE POZZEBON

01/09/1964 ELSON ALBINO SCHINATO

02/09/1953 ROGERIO RIZZARDI

02/09/1926 THEREZA UBEL

02/09/1975 CARLOS ZANOTTO

02/09/1966 CLARINDO MACULAN

04/09/1962 CRISTIANO ZIMMERMANN

04/09/1949 UBIRATAN COSTA PORTES

04/09/1927 YOLANDA DISCONZI M. GIODA

04/09/1953 ERNESTO DALL AGNOL

04/09/1995 ROBSON CASSOL

05/09/1952 ARMANDO VISIOLI

05/09/1935 SELIA ZIMMERMANN

06/09/1931 NAHIR KARVAT DOLLA

07/09/1932 GERALDO SAGMEISTER

07/09/1960 VALDECIR MARTINS CAMARGO

08/09/1946 ALTAIR DOMINGOS BEAL

08/09/1961 CARLOS ALBERTO ZANCANARO

08/09/1967 GUSTAVO GARNIER BIAGI

08/09/1975 CRESTINE REBELLATO BARREIROS

09/09/1848 EMILIO SELVINO MACULAN

09/09/1958 ALVARO BROCHADO FORTES

AGOSTO

SETEMBRO

Novos associados
Conheça os novos produtores rurais que passaram a integrar o nosso quadro de associados

Venha você também juntar forças com uma entidade que há mais de 
50 anos representa e defende diariamente os interesses dos produtores 

rurais!  Entre em contato e associe-se hoje mesmo!

Fone (45) 3225-3437

MARIA DA APARECIDA 
BACCIN: LINHA SÃO LUIZ - 
PECUÁRIA DE LEITE

JANETE FRAGAS 
KUCHLER:  SANTA 
TEREZA OESTE

MARIA INEZ SCAPPA: 
PASSO LISO - MILHO E 
SOJA

JOAO E. F. Z. AMARAL M.: 
ESPIGAO AZUL - SOJA, 
MILHO E TRIGO

MOACIR M. - LINHA SÃO LUIZ: 
RIO DO SALTO - PECUÁRIA 
DE LEITE, HORTICULTURA, 
MANDIOCA, MILHO

ROZIMAR RODRIGUES 
FEDERIZZI: NOVA 
LARANJEIRAS - PECUÁRIA DE 
CORTE

JOSE ACIR SEIMETZ: 
São Francisco do Lopeí
- SOJA - MILHO E TRIGO

Mais novos associados: 

Felipe Lorenzetti: Colônia 
Tormenta – Soja, milho e 
pecuária

Tania Viviane Sturmer: 
Salto Portão – pecuária de 
leite

NERI JARDIM: LINHA 
GRAMADINHO - PECUÁRIA 
DE LEITE, SOJA E MILHO

SERGIO NENEVE: DISTRITO 
SÃO JOÃO - AVIÁRIO

LEONIDAS ZORZI: SÃO 
SALVADOR - SOJA

Paulo Pereira do Amaral: 
LINDOESTE - AVICULTURA, 
SUINOCULTURA, MANDIOCA, 
CANA DE AÇUCAR
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Até os anos 1980 considerava-se difí-
cil o Brasil atingir o patamar de 60 milhões 
de toneladas de milho por ano. Entretanto, 
acréscimos de produtividade, nos quais a 
tecnologia teve a mais alta relevância, foram 
fundamentais para se atingir o atual patamar 
histórico de aproximadamente 100 milhões 
de toneladas, o que consolida o Brasil como o 
terceiro maior produtor mundial e o segundo 
maior exportador desse cereal. Nesse período, 
a produção de milho no país passou por signi-
ficantes avanços e adaptações.

O primeiro fator a ser ressaltado é que 
a produção mudou a época de plantio. Em 
2008/2009, 66% da produção foi colhida na 
primeira safra — plantada no início da estação 
chuvosa, em setembro/outubro —, enquanto a 
segunda safra — plantada após a colheita da 
soja, em janeiro — respondeu por 34%. Es-
ses percentuais se inverteram em 2018/2019, 
com o milho sucedendo a soja e respondendo 
por mais de 70% da produção.

A segunda safra ou “safrinha”, viabilizada 
com o advento de cultivares de soja precoce, 
possibilitou uma melhor inserção do milho 
numa segunda época de plantio, mudando o 
foco de monocultivo para sistemas rotaciona-
dos ou em sucessão de produção. O sistema 
de produção soja/milho, além da adequação 
de cultivares, exigiu ajustes no espaçamento, 
densidade de plantio, uso adequado de nu-
trientes e corretivos e no manejo integrado 
de insetos e plantas invasoras. Como grande 
vantagem, esses sistemas permitem a explo-
ração de até três culturas numa mesma área, 
num mesmo ano.

A produção também mudou espacial-
mente. Há 10 anos as regiões Sudeste e Sul 
respondiam por 58% da produção, enquanto, 
hoje, somente o Centro-Oeste colhe 53% do 
milho no Brasil, e Mato Grosso passou a ser 
o maior produtor de milho no país. Em conse-
quência das mudanças nas regiões de plantio, 
ocorreram também mudanças no tamanho das 
lavouras, que apresentaram aumentos sem 
precedentes nos últimos anos. O resultado 
prático desse processo de aumento do tama-
nho das lavouras foi favorecer a adoção de 
tecnologias vinculadas à mecanização. 

As tecnologias de sementes também 
apresentaram mudanças que beneficiaram 
o aumento da produção de milho no Brasil. 
Uma dessas mudanças foi a liberação para 
plantio comercial de sementes geneticamente 

Artigo
Tecnologia brasileira e supersafra de milho

um saco padrão de 60.000 sementes/hectare).
Em termos de genética, novamente se-

gundo dados da APPS, na safra 2008/2009, 
os híbridos simples responderam por 62% do 
mercado de sementes comercializadas, en-
quanto esse percentual aumentou para 82,6% 
na safra 2018/2019. Ou seja, ocorreu uma 
melhora qualitativa da genética das sementes 
de milho comercializadas.

A despeito da relevância, as tecnologias 
de sementes não explicam todo o ganho de 
produtividade das lavouras brasileiras de 
milho na última década. Existem ganhos na 
adoção de tecnologias/conhecimentos de 
manejo e sistemas de produção que também 
foram fundamentais. A difusão do Plantio 
Direto e os Sistemas Integrados de Plantio 
(ILP ou ILPF) são bons exemplos. Sistemas 
integrados são mais sustentáveis e facilitam 
a recuperação de pastagens degradadas, o 
que permite acréscimos nas áreas de cultivo 
com lavouras e pastagens sem a necessida-
de de expansão de novas áreas de floresta ou 
cerrado.

O milho é uma importante matéria-prima 
com centenas de aplicações industriais e é 
um componente primordial na fabricação de 
ração animal, base da produção de leite, ovos, 
carne de suínos e aves. Mais recentemente, a 
produção de etanol de milho passou a agregar 
maior valor a esse cereal, e pode aumentar a 
sustentabilidade dessa lavoura em várias re-
giões brasileiras.

O conhecimento, novas tecnologias, po-
líticas públicas e empreendedorismo permi-
tirão ao Brasil produzir sistematicamente 
mais de 100 milhões de toneladas de milho, 
promover a segurança alimentar dos brasilei-
ros e consolidar o Brasil como um grande ce-
leiro mundial, contribuindo para o bem-estar 
dos 9 bilhões de seres humanos que habitarão 
nosso planeta em 2050. Esses nove bilhões 
de consumidores comparecerão ao mercado 
como compradores, no Brasil, na Ásia, na Eu-
ropa, na América e, enfim, no mundo inteiro, 
gerando poderosa alavanca que garante que 
quem produz sempre terá para quem vender, 
remunerando, assim, o trabalho realizado e os 
insumos gastos na produção.

Autores: Rubens Miranda, Frederico 
Durães, João Carlos Garcia, Sidney Pa-
rentoni, Derli Prudente Santana, Antônio 
Álvaro Purcino e Eliseu Alves Pesquisado-
res da Embrapa 

modificadas (OGM) de milho para controle de 
insetos (Bt) e de plantas invasoras (RR). Essas 
sementes OGMs foram liberadas para plantio 
comercial em 2007, e na safra 2009/2010 fo-
ram cultivadas em 37% da área plantada com 
milho. A adoção das cultivares OGMs foi mui-
to rápida e hoje perfazem aproximadamente 
84% do mercado de sementes de milho.

Entre 2009/2010 e 2017/2018, a tecno-
logia Bt no milho proporcionou um aumento 
considerável na produção de grãos ao lon-
go dos anos. As estimativas dos ganhos de 
produtividade por hectare, segundo estudos 
recentes, variaram entre 12 e 13,7 sacas por 
hectare no milho verão, e entre 4,9 e 7,7 sacas 
por hectare no milho de segunda safra. Tais 
ganhos foram oriundos de um manejo mais 
eficiente no controle de insetos, proporciona-
do pela tecnologia, e não por um maior poten-
cial produtivo das cultivares ou do aumento no 
uso dos insumos.

A genética e o acréscimo da taxa de ado-
ção de sementes certificadas também foram 
relevantes para o aumento da produtividade 
do grão no país. Segundo a Associação Pau-
lista de Produtores de Sementes e Mudas, na 
safra 2018/2019, foram comercializados 19,7 
milhões de sacos de semente para uma área 
plantada de 17,2 milhões de hectares (Conab). 
Esse quadro dá um indicativo de que a quanti-
dade de sementes salvas e piratas no mercado 
reduziu substancialmente sua participação 
no mercado e também que muitos produtores 
passaram a realizar plantios com uso mais in-
tensivo de sementes (utilizando mais do que 
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CHEGOU! Peça também pelo site:
www.pizza10mais.com.br

Massa fininha e

crocante com recheio

na medida certa!

A FOME BATEU?

É SÓ LIGAR!

+ de 20
 sabores!

Doces e
Salgadas

Deliciosas

pizzas a partir de

facebook/pizza10mais pizza10maiscvel

Rua Marechal Cândido Rondon, 516 - BairroNeva - Cascavel - PR


