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O ano de 2017 castiga o setor de carnes no Brasil, que mal se recupera de um golpe e já precisa 
assimilar outro. Agora é a proibição da entrada de carne in natura no país por parte de autoridades 

americanas que afeta o mercado e leva o Paraná a discutir o fim da vacinação contra a aftosa.

ANOS
1 9 6 7  -  2 0 1 7



Julho/Agosto 2017 Julho/Agosto 20172 3

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Show Pecuário e oportunidades
Chegamos à terceira edição do Show Pe-

cuário, fruto de uma parceria entre o Sindi-
cato Rural de Cascavel e a Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná. O evento, depois de muito 
esforço, se consolidou como uma das princi-
pais do Oeste do Paraná, quiçá do Estado in-
teiro. Sentimos orgulho em fazer parte e disso 
e, principalmente, de ofertar essa oportuni-
dade aos produtores rurais da nossa região. 

O Show Pecuário nasceu com o objetivo 
de alavancar e capacitar a nossa pecuária de 
corte, de leite, a ovinocultura e a criação de 
cavalos, ou seja, tudo que envolva a criação 
animal. Somos excelentes pecuaristas, mas 
ainda podemos melhorar muito nessas áreas. 
Quando melhor formos, mais empregos gera-
mos, mais renda temos e mais oportunidades 
surgem. 

Na edição de 2017, preparamos com mui-
ta competência um cronograma recheado de 
palestras técnicas com estudiosos e empresá-
rios renomados do Brasil inteiro, organizamos 
encontros técnicos, workshops e proporcio-
namos a tradicional compra e venda de ani-

não marcar presença. Por isso peço a todos 
que compareçam, aprendam e conheçam as 
oportunidades do nosso setor. A informação é 
fundamental para o desenvolvimento do nosso 
setor. 

POLÍTICA AGRÍCOLA
Não menos importante, preciso aprovei-

tar esse espaço para fazer uma reflexão sobre 
a política agrícola brasileira. Nós, do meio ru-
ral, estamos bastante preocupados com o mi-
lho. Tradicionalmente, a nossa região é muito 
forte na produção de milho, colaborando muito 
para o tão sonhado status de autossustentável 
no grão, o que abastece nossa cadeia de pro-
teína animal com maestria. 

Com o preço que não paga nem os custos, 
a área plantada de milho deve reduzir drasti-
camente. Aí, voltaremos ao mesmo cenário de 
2016: pouco milho, preço alto. Mas, quem tem 
coragem de se arriscar nessa loteria? Portan-
to, acredito que o governo federal deveria me-
lhorar os preços mínimos, com o objetivo de 
melhorar o mercado. Dá forma que está, não 
dá. 

mais, com leilões e também com julgamentos, 
para assim aprendermos a diagnosticar os 
melhores animais. 

Mas, tudo isso será em vão se a categoria 
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A hora de mobiliar
seu ambiente é agora!

Há 14 anos no mercado, a Ambients Móveis Planejados está com
condições incríveis para você fazer aquele móvel dos seus sonhos!

PAGAMENTO

EM ATÉ
24X

DESCONTO

30%
A VISTA

Agora com parceria exclusiva com a MOVELMAR, a 
Ambients Móveis oferece a você o que há de melhor em 
qualidade, matérias primas e acabamentos, além das 
últimas tendências de design que vão deixar sua casa ou 
ambiente corporativo do jeito que você sempre sonhou!

R. Jorge Lacerda, 335
Ao lado do Shopping JL
Centro  - Cascavel - PR

C
O

M
U

N
I

C
A

Ç
Ã

O

(45) 3038-4466



Julho/Agosto 2017 Julho/Agosto 20174 5

O principal assunto da Edição 65 
da Sindirural é os problemas do setor 
de carne bovina brasileira, que sofre 
sucessivos golpes durante o ano de 
2017. O mais recente problema está no 
embargo americano da carne in natura 
brasileira.  Pág. 24

O entrevistado desta edição é Elir de 
Oliveira, pesquisador do Iapar (Instituto 
Agronômico do Paraná), de Santa Tereza 
do Oeste, que fala sobre o I Congresso 
Brasileiro de Sistemas Integrados de 
Agropecuária. Pág. 06
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Nesta edição
Edição nº 65 - Julho/Agosto de 2017

Entrevista

Capa

Plano Safra 2017/18 
reduz os juros

O Governo Federal lançou neste mês de 
julho o Plano Agrícola e Agropecuário 
Brasileiro (PAB).  O superintendente 
regional do Banco do Brasil em Cascavel 
reuniu agricultores e autoridades do setor 
para apresentar os detalhes. Pág. 16

LEIA TAMBÉM

• Déficit na armazenagem ameaça a 
supersafra de grãos.  Pág. 20

• Paraná é o maior produtor de peixes do 
Brasil.   Pág. 26

• Livro defende o uso de agrotóxicos na 
produção de alimentos. Pág. 27

• Ciclismo rural cresce e atrai participantes 
em Cascavel.  Pág. 28

Vazio sanitário vai 
até 15 de setembro

A agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) alerta aos produtores 
quanto ao vazio sanitário da soja. A 
medida visa combater a ferrugem 
asiática. Pág. 18
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ENTREVISTA

Sindirural -  Como surgiu a ideia de 
promover o I Congresso Brasileiro de Sis-
temas Integrados de Produção Agropecuá-
ria?

Elir de Oliveira -  O ICBSIPA surgiu a 
partir de três edições do evento Encontro de 
Integração Lavoura-Pecuária no Sul do Brasil, 
iniciado em 2002. Com o decorrer dos anos, os 
trabalhos de pesquisa e difusão dos sistemas 
integrados ou integração lavoura-pecuária, 
incluindo florestas, multiplicaram em todos o 
país. E um congresso de âmbito nacional seria 
fundamental para catalisar e promover o inter-
câmbio das informações geradas pelas várias 
instituições de pesquisa e universidades. Dessa 
forma, o congresso é o fórum ideal para tro-
ca de experiências, divulgação dos resultados 
científicos para que possam ser utilizados pelo 
setor produtivo.

Sindirural - O que são sistemas inte-
grados de produção agropecuária?

Elir de Oliveira  - Os Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária (SIPA) são sistemas 
altamente promissores, capazes de, a um só 
tempo e utilizando a mesma área, otimizar a 
produção de grãos e a pecuária. Este sistema 
pode ser adotado tanto em grandes quanto em 
pequenas propriedades, especialmente naque-
las produtoras de leite, que tradicionalmente 
utilizam a mão de obra familiar, no caso por 
exemplo na região sul do Brasil, como nas 
extensas áreas de produção agrícola no Brasil 
central e Argentina.

Sindirural - Qual é o objetivo do even-
to?

Elir de Oliveira  Promover a integração 
dos conhecimentos produzidos pela academia, 
profissionais e produtores em Sistemas Inte-

O entrevistado desta edição é Elir de Oliveira, pesquisador do Iapar (Instituto Agronô-
mico do Paraná) de Santa Tereza do Oeste. Nesta edição, Elir fala sobre o I Congresso Bra-
sileiro de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, evento que ocorrerá em Cascavel 
dos dias 21 a 24 de agosto, no Centro de Convenções e Eventos da cidade. Na coordenação 
do Congresso, Elir conversa com a Sindirural sobre as atrações e as vantagens da adoção 
dos sistemas, da intensificação com sustentabilidade.

“Intensificação com 
sustentabilidade”

grados de Produção Agropecuária; promover 
discussões interdisciplinares e transdisciplina-
res entre os diversas áreas de conhecimentos 
(agronomia, zootecnia, medicina veterinária, 
engenharia florestal, entre outros) necessárias 
para a construção da ciência e difusão de tec-
nologias nos sistemas e discutir os desafios e 
as influências de políticas públicas no fomento 
do sistema; avaliar a possibilidade de criação 
da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados 
de Produção Agropecuária.

Sindirural - Quem são os parceiros 
nessa organização? Quais foram os princi-
pais desafios para você como coordenador 
do evento?

Elir de Oliveira A promoção e organi-
zação do congresso está sendo realizada por 
universidades públicas e privadas do Paraná 
e outros estados, extensão rural e instituições 
de pesquisas de âmbito nacional e estadual. 

ELIR DE OLIVEIRA

Como apoiadores, temos um grande número 
de empresas do agronegócio, federação repre-
sentativa dos produtores, órgãos financiadores 
de eventos científicos, cooperativas, entidades 
de classe ligadas aos profissionais de ciências 
agrárias e muitas empresas que tem interes-
se em apoiar o desenvolvimento de uma pro-
dução agrícola e pecuária mais sustentável, 
respeitando o meio ambiente, gerando produto 
de melhor qualidade ao mercado consumidor 
interno e externo e, principalmente, que per-
mita maior estabilidade de renda ao produtor. 
Não houve um desafio especificamente meu. O 
grupo de pesquisadores de várias instituições 
assumiram juntos o desafio de realizar o con-
gresso em Cascavel. A partir de então, temos 
uma equipe coesa, com divisão de tarefas, cujo 
número de participantes voluntariamente está 
crescendo a cada semana.

Sindirural - O que os participantes po-
dem esperar do evento?

Elir de Oliveira  - Eles poderão esperar 
muitas informações recentes sobre sistemas 
integrados de produção (SIPA), que podemos 
denominar também de ILP ou ILPF. Além dos 
trabalhos científicos que serão apresentados, 
haverá importante palestras, inclusive com 
palestrantes dos Estado Unidos e França, além 
de exposição de produtores que adotam o sis-
tema integrado com sucesso. Participar de um 
congresso como este, com certeza, trará mui-
ta satisfação e aprendizagem para todos. Não 
podemos esquecer que o principal insumo é o 
conhecimento, é a informação!

Sindirural - Quais serão os principais 
assuntos discutidos?

Elir de Oliveira - O tema do congresso 
é: “Intensificação com sustentabilidade”. Isto 
significa aumentar a produção de grãos, carne 
e leite por área, maximização do uso do solo, 
aumento de renda ao produtor gerando produto 
de qualidade e respeitando o meio ambiente. 
O Brasil possui um percentual de 50-70% das 
pastagens com características de degradação, 
dependendo da região. Há um compromisso 

internacional do Brasil junto ao IPCC (Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáti-
cas), onde o país assumiu o compromisso de 
recuperar 15 milhões de hectares de pastagens 
degradadas e incrementar 4 milhões de hecta-
res de sistemas de integração lavoura-pecu-
ária. O que será discutido no congresso são 
tecnologias para produzir mais, gerando mais 
renda e emprego, levando em conta as questões 
ambientais.

Sindirural - Quais os benefícios e as 
principais dificuldades para a implantação 
de sistemas de integração no Oeste do Pa-
raná?

Elir de Oliveira  - Os produtores de leite 
são aqueles que, historicamente, praticam in-
tegração lavoura-pecuária há décadas. Isto até 
pela necessidade de maximizar o uso do solo 
e produzir alimento o ano todo. Na pecuária 
de corte está ocorrendo avanços, embora com 
adoção mais lenta. Os sistemas de integração 
lavoura-pecuária são sistemas mais comple-
xos, exige mais conhecimento e profissionali-
zação. Tem dois fatores que são crescentes e 
decisivos para adoção de sistemas integrados. 
Primeiro: a necessidade de diversificação da 
produção para maior estabilidade econômica. 
Segundo: está ocorrendo muito rapidamente 
a sucessão familiar onde jovens se formam em 
cursos da área de ciências agrárias e passam a 
contribuir na condução da propriedade. Outro 
fator importante é produzir qualidade, carne 
de qualidade e vendê-la a quem pague mais 

pela qualidade. Por aí estão se consolidando 
diversas cooperativas de carne que bonificam 
o produto de qualidade. A produção de grãos 
também se beneficia com o integração lavou-
ra-pecuária. Dados de pesquisas do IAPAR de 
Santa Tereza registram um crescimento médio 
de 11% de soja, durante 4 anos, na área onde 
houve pastejo, defecação e urina dos bovinos 
comparada com a produção de soja na área com 
as mesmas forrageiras, mas sem pastejo.

Sindirural - Já existem muitos traba-
lhos acadêmicos que demonstram resulta-
dos positivos na adoção dessas práticas? 

Como os produtores podem consultá-los?
Elir de Oliveira - São centenas de traba-

lhos mostrando resultados positivos de siste-
mas integrados. A participação no Congresso 
ICBSIPA é uma grande oportunidade para se 
inteirar e buscar outras fontes.

Sindirural - Os agricultores que assis-
tirem ao evento sairão convencidos que a 
adoção desses sistemas é vantajosa? Se 
sim, por que?

Elir de Oliveira - Senão convencidos ain-
da, mas com muito mais conhecimento para 
auxiliar em uma tomada de decisão ou para 
melhorar o seu sistema existente. A produção 
animal integrada à produção de grãos torna a 
propriedade mais aprazível e atraente, promove 
mais estabilidade financeiro ao proprietário. A 
diversificação da propriedade é uma estratégia 
segura. A dependência só da soja e milho sa-
frinha torna-se muito vulnerável. Muitos têm a 
ideia de que a pata do boi afeta a produção de 
grãos. Mas, com manejo correto é o contrário: 
aumenta a produção de grãos, principalmente 
pela rotação de sistemas radiculares que o sis-
tema promove e a ciclagem de nutrientes atra-
vés das fezes, urina, melhorando a qualidade 
do solo.

Sindirural - Existe algum perfil de pro-
priedade ou de diagnóstico numa fazenda 
que a torna ideal para implantação? Ou em 
toda é viável e vantajoso?

Elir de Oliveira - Não há um limite de 
tamanho da propriedade para adotar o sistema 
integração. Nas propriedades leiteiras as fa-
zendas são pequenas e médias. Para pecuária 
de corte o tamanho deve ser maior, mas depen-
de também se a propriedade se especializa só 
em cria ou só terminação. O importante é tratar 
as pastagens como cultura, produzir grãos no 
verão e forrageiras de inverno e manter o solo 
coberto o ano todo. Para cada região há uma ou 
um conjunto de tecnologias apropriado. Não há 
receita pronta!

Sindirural  -  Por que Cascavel foi esco-
lhida para sediá-lo?

Elir de Oliveira - Cascavel foi escolhida 
pela sua localização, pelo número de universi-
dades existentes na região Oeste, por ser uma 
capital do agronegócio com vários eventos de 
âmbito até internacional como Show Rural e 
outros que vem consolidando como o Show Pe-
cuário. Os trabalhos de integração lavoura-pe-
cuária conduzidos no Polo Regional do IAPAR 
em Santa Tereza, também foram fundamentais. 
No último dia do evento haverá uma visita téc-
nica ao IAPAR como parte da programação do 
Congresso. Em 2012, realizamos o XXII Con-
gresso Nacional de Irrigação e Drenagem, no 
Centro de Convenções de Cascavel e foi um 
sucesso! Em 2017 realizaremos o I Congresso 
Brasileiro de Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária, que também será um sucesso!

“Os sistemas 
Integrados de Produção 
Agropecuária (SIPA) são 
sistemas extremamente 
promissores, capazes 
de, a um só tempo e 

utilizando a mesma área, 
otimizar a produção de 
grãos e a pecuária.”

“Intensificação com 
Sustentabilidade significa 
aumentar a produção de 
grãos, carne e leite por 

área, maximização do uso 
do solo, aumento da renda 

ao produtor, gerando 
produto de qualidade 
e respeitando o meio 

ambiente”
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REGISTRO
Comissão de Mulheres discutiu as ações do grupo

França Jr
ministrou curso no 
Sindicato Rural 

A Comissão das Mulheres do Sindicato Rural de Cascavel reuniu-se no dia 13 de julho para discutir as ações do grupo. Quem participou do 
encontro foi a consultora Bernadete Martins, da Intelectus Consultoria. Ela está auxiliando no planejamento do trabalho, com o objetivo de fortalecer 
as mulheres do agronegócio, ampliar e melhorar o que está sendo feito. A ideia é que elas sejam bem mais atuantes e novidades virão. 

O consultor Flávio França Junior, eco-
nomista formado pela Universidade Federal 
do Paraná e atuante há mais de 30 anos 
em análises agroeconômicas e de merca-
dos de commodities, esteve novamente no 
Sindicato Rural de Cascavel. Ele ministrou 
um curso pago no fim do mês de maio, no 
auditório do sindicato, sobre o mercado 
das commodities.  França Junior já esteve 
em Cascavel em diversas oportunidades e 
realizou o mesmo curso. Por 25 anos, ele 
foi analista sênior e diretor de conteúdo da 
consultoria Safras & Mercado. Agora, ele é 
o diretor da França Junior Consultoria, que 
já conta com centenas de palestras e cur-
sos de comercialização realizados por todo 
o país e pela América Latina. 

Entre os assuntos debatidos, a análi-
se dos fundamentos de oferta e consumo; 
tendência de curto, médio e longo prazo da 

Para Agassiz, é importante que a popula-
ção seja incentivada e orientada a utilizar iscas 
formicidas para fazer o controle das formigas, 
antes que os prejuízos comecem a ser maiores 

Sindicato Rural discute combate às formigas cortadeiras
Autoridades reuniram-se no Sindicato 

Rural de Cascavel no dia 3 de julho para deba-
ter mais uma vez a grande dor de cabeça dos 
produtores rurais: a formiga cortadeira, con-
siderada umas das piores pragas urbanas e 
rurais dos últimos tempos. Na ocasião, foram 
discutidos caminhos que levem ao combate 
deste inseto. Os secretários de Agricultura, 
Agassiz Linhares Neto, e de Meio Ambien-
te, Juarez Berté, participaram do encontro 
junto com integrantes do Sindicato Rural, da 
Emater, da Seab e da Adapar e definiram a 
necessidade de uma campanha de orientação 
à população para o controle do inseto de for-
ma eficiente. 

De acordo com Paulo Vallini, diretor 
secretário do Sindicato, nos últimos anos a 
proliferação das cortadeiras é assustadora. 
Além das pastagens, atacam frutíferas, euca-
liptos, roseiras e todo tipo de árvores e folha-
gens. “Numa noite, dependendo do tamanho 
do formigueiro, elas cortam uma árvore intei-
ra. Elas também comprometerem as galerias 
e as fundações das casas. Precisamos traçar 
um plano de combate efetivo e permanente”. 

O Sindicato Rural de Cascavel está em 
transformação. Há algum tempo, a diretoria da 
entidade está promovendo um grandioso diag-
nóstico dos pontos fracos, pontos fortes, do que 
precisa ser melhorado e o que precisa mudar ou 
deixar de existir. Auxiliados pelo Sebrae e pela 
Intelectus Consultoria, os diretores e colaborado-
res do sindicato estão ajudando a torná-lo mais 
eficiente e rentável.

Entre os fundamentos adotados para a cria-
ção do Planejamento Estratégico 2017-2019 da 
entidade estão a gestão empresarial, recursos 
humanos e aparatos de comunicação. Algumas 
estruturas serão revistas ao longo do processo, 
bem como novas serão criadas. Tudo isso depen-
derá da ajuda de todos os envolvidos. 

Segundo o presidente do sindicato, Paulo 
Orso, o principal objetivo é modernizar a es-
trutura e adequá-la aos novos tempos, sempre 
pensando em atender de maneira mais eficaz o 
associado. “Essa transformação é natural em 
qualquer local. Precisamos sempre reciclar. Nos-
sa ideia é criar novos serviços, otimizar os que 
já temos e deixar o sindicato mais competitivo. 
Fazemos isso pensando sempre no bem-estar 
dos associados”, resumiu. 

Paulo Vallini, diretor da entidade, disse que 
o planejamento estratégico tem também como 
meta manter a entidade sempre atualizada às 
novas demandas, que surgem diariamente. 

Planejamento estratégico foi debatido em reunião

O planejamento estratégico tem como meta manter a entidade sempre atualizada a novas demandas

e se perca o controle da situação.  Segundo o 
secretário qualquer cidadão pode comprar em 
supermercados ou casas agropecuárias os 
inseticidas e fazer periodicamente o combate. 

REDUZA OS CUSTOS COM
ENERGIA NA CRIAÇÃO DE AVES

REPRESENTANTE: Pedro R. Carpenedo
Técnico em Eletrotécnica (CREA 96083/TD-PR)

Rua Uruguai, 680 - Centro - Cascavel/PR

Transforme o sol em energia
elétrica e aumente a rentabilidade
da sua propriedade rural com a
tecnologia da Ilumisol Energia Solar!

Fone (45) 99978-4483

Representantes da Prefeitura de Cascavel, Seab e Adapar estiveram presentes na reunião no 
Sindicato Rural de Cascavel

CBOT; prêmio de exportação; taxa de câmbio; 
planilhas de formação de preços; sistema de 

comercialização; o mercado futuro; o mer-
cado de opções e análises técnicas. 
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Terceiro do país a receber registro de 
Indicação Geográfica (IG), o mel produzido 
em 50 cidades do Oeste do Paraná ganha 
diferencial de mercado. O pedido de IG na 
espécie ‘Indicação de Procedência’ (IP), pro-
tocolado em dezembro de 2015, foi concedi-
do no dia 4 de julho pelo 
Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) 
à Cooperativa Agrofamiliar 
Solidária dos Apicultores 
da Costa Oeste do Paraná 
(Coofamel), por meio de 
publicação na revista de 
registros do INPI nº 2.426.

Segundo o consultor do Sebrae/PR, 
Emerson Durso, é possível o reconhecimento 
de IG em duas espécies: Indicação de Proce-
dência (IP) e Denominação de Origem (DO). 
“Para obter a IP é preciso comprovar tradi-
ção na produção no local ou região. Também 
é necessário mostrar que há uma ligação 
social do produto com o território, além, é 
claro, de apresentar qualidade. Já para con-
quistar a DO, são exigidos relatos, estudos 
sobre a produção, dados que comprovem 
uma relação mais íntima do produto com o 
meio”, explica Durso.

A Indicação Geográfica, complementa o 
consultor, pode funcionar como um direito de 
propriedade coletiva, usada por um grupo de 
produtores originários da mesma região ou 
território que tem em seus produtos alguns 
diferenciais. “Uma IG valoriza o produto ao 
defender uma identidade regional, aumen-
tando, assim, a sua própria competitividade 
no mercado. Porém, para que se consiga a 
concessão, são necessários documentos, es-
tudos e comprovações para que isso aconte-
ça na prática”, detalha.

Mel do Oeste ganha
indicação geográfica
Reconhecimento foi publicado 
pelo INPI no início do mês 
de julho; concessão defende 
identidade regional do produto 
e diferencial de mercado para 
apicultores de 50 municípios

APICULTURA

Atualmente, 50 produtores ligados a 
Coofamel já podem usar a IG. Mas a expec-
tativa do presidente da cooperativa é que, 
gradativamente, todos os 200 apicultores 
associados estejam em conformidade com o 
regulamento de produção do mel com Indi-
cação de Procedência do Oeste do Paraná. 
O regulamento é pautado por um controle no 
processamento e no campo com a numeração 
de colmeias, monitoramento dos registros 
nos cadernos de campo, aplicação de avalia-
ções de conformidade periódicas, capacita-
ções continuadas em boas práticas apícolas 
e análises de laboratório.

O consultor ressalta sobre os diferen-
ciais do mel produzido na região. “Da rica 
flora existente, influenciada pelo refloresta-
mento das áreas às margens do Lago Itaipu, 
coleta-se mel de néctar de flores de aroma 
excepcional, resultando em um produto de 
sabor agradável e de cores suaves. O clima 
e a topografia também favorecem a produção 
de um produto com qualidade única. Por fim, 
o modo de fazer, implementado localmente, 
garante um produto uniforme e um alimento 
seguro”, complementa Emerson Durso.

50 apicultores associados a cooperativa já podem usar a 
Indicação de Prodecência

Com o 
mel produ-

zido na região Oeste do Paraná não foi dife-
rente. “Começamos a ter contato com o que 
era a IG em 2014 e nos interessamos muito 
pelo tema. Nisso, foram cerca de três anos 
de adequações, que resultou na própria or-
ganização, maior produtividade e profissio-
nalização dos apicultores. Agora, com a IP, 
nosso mel ganha não só o reconhecimento 
nacional, mas, principalmente, internacio-
nal, tendo em vista que a IG é muito bem 
vista lá fora e estamos em uma região que 
recebe muito turista estrangeiro”, observa o 
presidente da Coofamel Wagner Gazierro.

Em todo o Brasil, há apenas dois re-
gistros de mel com IG no INPI. O primeiro, 
concedido em março de 2015, na espécie 
Indicação de Procedência ao mel produzido 
na região pantaneira dos estados do Mato 
Grosso e Mato Grosso do Sul. O segundo, em 
setembro de 2015, a Denominação de Origem 
ao paranaense ‘Mel de Ortigueira’. “No oeste, 
o próximo passo é o reconhecimento e va-
lorização pelo mercado”, enfatiza Emerson 
Durso.

1º
 D

IA DE NEGÓCIOSMETROPOLITANA

Dia 7 de agosto de 2017 - A partir das 8h

A equipe da Metropolitana Tratores preparou um data muito especial para receber você e sua família em nossa
concessionária! Será um dia  inteiro de atividades, cursos, troca de idéias, boa conversa e, é claro, ótimos negócios!

DESCONTOS ESPECIAIS EM PEÇAS E SERVIÇOS!

CONDIÇÕES EXCLUSIVAS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS

Av.  Brasil,  3025
Cascavel - PR
Fone (45) 2101-3333

Atividades de
lazer para
as crianças!

Clínicas de
Agricultura
de Precisão

Cursos de
regulagens 
de máquinas

Venha tomar
café da manhã
com a gente!
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ACONTECE

Conforto, segurança
e tranquilidade

Reservas pelo telefones
(45) 3224 6191  /  3224 5659

A passeio ou a negócio em Cascavel,
usufrua de uma ambiente completo

para você e sua família!

Apartamentos com 75m² com quarto,
sala, cozinha, BWC e lavanderia

Rua Rio de Janeiro, 1282 
Próx. à Praça Wilson Joffre - Cascavel/PR

TALARA
APART HOTEL

www.talara.com.br

Para incentivar o uso de peças genuínas no 
campo, o setor de peças da Case IH irá sortear 
um trator para os clientes que compram e ins-
talam peças genuínas nos tratores. “O sorteio 
faz parte da campanha intitulada Pro-Trator que 
disponibiliza mais de 130 itens com até 40% de 
desconto. A cada mil reais em compras de peças, 
o cliente ganha um número da sorte. Caso os 
itens comprados estejam na lista da campanha 
Pró-Trator o cliente terá o número da sorte du-
plicado”, explica Henrique Sá, gerente de peças 
da Case IH.

A campanha tem duração até 30 de setem-
bro e está disponível em toda a rede concessio-
nária. Os clientes Case IH têm a diposição itens 
como: filtros com 40% de desconto, sensores e 
amortecedores com 35%, e disco de embreagem 
e rolamentos até 25% mais barato. “Estudamos 
as peças genuínas mais procuradas pelos nossos 
clientes durante o período de preparação para o 
plantio. Assim, criamos uma lista de peças para 
manutenção com incentivos que proporcionará 
maior produtividade na lavoura”, explica Henri-
que Sá.

Iniciativa visa impulsionar a utilização de peças genuínas nos tratores

Case sorteia trator no período do plantio

ExpoGenética 2017 vai falar sobre Genômica
Faltando pouco para a 10ª edição da Expo-

Genética, a organização da feira, considerada a 
maior referência em animais zebuínos avaliados 
do país, segue em ritmo acelerado. A edição 2017 
será realizada entre os dias 19 e 27 de agosto, 
com uma pauta de discussões cheia. Destaque 
para os desafios e vantagens da seleção genômica.

“Já não conseguimos falar em futuro do 
melhoramento genético da pecuária sem falar em 
genômica. Nesse sentido, a ABCZ tem trabalhado 
bastante em pesquisas e parcerias para oferecer 
o que há de melhor aos associados. Entendemos 
que toda novidade precisa ser amplamente dis-
cutida, e a ExpoGenética 2017 vai ser a grande 
oportunidade”, destaca Arnaldo Manuel de Souza 
Machado Borges, presidente da ABCZ.

Em sua quarta edição, projeto técnico
-jornalístico amplia o roteiro e visita, além 
da região Sul, São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás A Expedição Avicultura 2017 vai a 
campo para fazer um novo diagnóstico da 
cadeia produtiva do frango no Brasil. Com 
visitas a granjas, indústrias, terminais de 
distribuição e portos, a equipe do projeto 
técnico-jornalístico pretende debater 
com todos os atores do agronegócio o 
desenvolvimento do setor, no campo e na 
cidade. Na quarta edição do projeto, além 
da região Sul, responsável pelo maior 
volume de abate e exportação da proteína, 
os roteiros contemplam os estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Os 
seis estados contemplados no roteiro 
respondem por mais de 84% da produção 
de carne de frango brasileira, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) referentes a 2016.

O percentual equivale a 11,1 milhões 
de toneladas, das 13,2 mi t da proteína 
produzidas em todo o país ao longo do 
ano passado. Os números também 
impressionam quando o assunto é 
exportação. Somente os três maiores 
produtores, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, embarcaram mais de 3,2 
mi t de frango em 2016 – quase 75% do 
total nacional, que alcançou 4,3 mi t.

As primeiras incursões em campo 
serão no Paraná, com visitas previstas às 
regiões de Jaguariaíva, Joaquim Távora, 
Maringá, Palotina, Cascavel, Francisco 
Beltrão e Pato Branco. Ainda em julho a 
equipe de técnicos e jornalistas percorre 
o Oeste catarinense e acompanha a 
produção e industrialização do frango 
em Chapecó e Concórdia. O roteiro por 
Santa Catarina termina com visitas 
em Lauro Muller, na capital do estado, 
Florianópolis, e no porto de Itajaí. Para 
concluir os trabalhos pelo Sul do Brasil, 
a Expedição Avicultura passa pelas 
cidades gaúchas de Tapejara, Farroupilha, 
Teutonia, Salvador do Sul e Porto Alegre. 
Em agosto, a equipe segue para a segunda 
fase do roteiro, que contempla São Paulo, 
Minas Gerais e Goiás.

Expedição Avicultura 
visita Estados que 
produzem 84% do 
frango brasileiro

13ª Tecnocarne apresentará novidades tecnológicas
Empresas nacionais e internacionais se re-

únem, entre os dias 08 e 10 de agosto, na 13ª 
edição da Tecnocarne - Feira Internacional de 
Tecnologia para a Indústria de Proteína Animal, 
no São Paulo Expo. Consolidada como o principal 
palco para a apresentação de tendências e lança-
mentos, a feira reunirá em um só espaço dife-
rentes representantes do setor, que apresentarão 
as novidades para a indústria de processamento 
de carne bovina, suína, aves e de peixes. 

Referência no mercado por atrair um públi-
co focado e tomador de decisão, a Tecnocarne 
reúne expositores que escolhem o evento como 
vitrine para a divulgação de seus lançamentos 
ao mercado. É caso da HP Embalagens, que na 
edição deste ano apresenta suas novas embala-
gens, com alta barreira para carnes frescas em 
atmosfera modificada ou controlada, uma for-
ma de preservar por mais tempo os alimentos 
frescos. As bandejas possuem design moderno 

e exclusivo sistema que retém o líquido exceden-
te, dispensando a necessidade de absorventes. 
“Escolhemos a TecnoCarne por entendermos ser 
em evento com foco direcionado aos setores de 
proteínas e, com o lançamento de nossas novas 
embalagens na feira esperamos prospectar novos 
clientes e com isso iniciar futuros negócios para 
a empresa”, destaca o Diretor Comercial da em-
presa, Gilmar Fernandes. 

Com cerca de 450 marcas nacionais e inter-
nacionais, a TecnoCarne 2017 terá em exposição 
de segmentos que abrangem toda a cadeia produ-
tiva de proteína animal: Ingredientes e Aditivos, 
Embalagens e Tripas, Refrigeração, Logística, 
Produtos e Serviços, Rastreabilidade, Softwares, 
Paletes, Transporte e Armazenagem, Tratamento 
de Efluentes e Higienização, Máquinas, Equipa-
mentos e Acessórios, Automação Industrial e 
Comercial, e Reciclagem de subprodutos de ori-
gem animal. 

O superintendente Técnico da ABCZ ressalta 
que para montar uma programação ainda maior, 
os últimos meses tem sido de intensas reuniões 
e definição de parcerias. “A ExpoGenética tradi-
cionalmente já reúne os principais programas 
de melhoramento genético do país, e dessa vez, 
claro, não será diferente. A programação técnica 
também está sendo construída de forma didática 
e dinâmica para que a nossa pauta seja bastante 
democrática. Tanto os parceiros quanto os visi-
tantes podem esperar uma edição ainda mais con-
sistente”, diz Luiz Antônio Josahkian.

E com previsão de uma edição histórica, a 
expectativa também é grande entre os expositores. 
A procura pelos pavilhões começou antes mesmo 
da abertura das inscrições.

CONCURSO LEITEIRO E LEILÕES
O Concurso Leiteiro de Fazenda também está 

confirmado para esta edição da ExpoGenética. Os 
animais participantes serão divididos em catego-
rias de registros e classes, com subdivisão por 
faixas etárias, sendo elas: Fêmea Jovem (com 
menos de 36 meses); Vaca Jovem (entre 36 e 48 
meses); e Vaca Adulta (com mais de 48 meses). 
As matrizes participantes do concurso deverão ter 
no mínimo 30 e no máximo 90 dias de parida, 
sendo a data referência 31 de julho.

A movimentação financeira também já está 
garantida, com a tradicional programação de lei-
lões. Já são 11 remates confirmados, sendo o 
primeiro deles no dia 19 de agosto, e um shopping 
de animais.

Com o objetivo de reunir toda a cadeia 
produtiva dos defensivos biológicos para de-
bater cenários, o mercado atual, tendências, 
diretrizes e desafios para o fortalecimento 
do segmento, será promovido, em São Pau-
lo, nos dias 29 e 30 de agosto, o Fórum 
Brasileiro de Biodefensivos. Fruto de uma 
parceria entre a ABC Bio – Associação 
Brasileira das Empresas de Controle Bio-
lógico e a Informa Agro, o evento reunirá 
os principais integrantes da atividade produtiva 
de biodefensivos, incluindo, além das empresas, 
representantes de órgãos reguladores e fiscaliza-
dores, agentes governamentais, pesquisadores, 
técnicos, produtores agrícolas e distribuidores 
de insumos. Também serão apresentados exem-
plos de sucesso na aplicação de biodefensivos. 

A solenidade de abertura será feita pelo presi-
dente da ABC Bio, Gustavo Herrmann com o tema 

Perspectivas e os desafios dos biodefensivos serão discutidos em Fórum
entre os defensivos biológicos e os químicos, 
manejo integrado de pragas, interação entre 
químicos e biológicos para minimizar os 
riscos de resistência e reduzir a densidade 
populacional de pragas, casos de sucesso de 
aplicação de biodefensivos, eficácia dos bio-
defensivos, mercado consumidor doméstico e 
internacional, mercado de orgânicos no Bra-
sil e as tendências de consumo no Brasil e 
no mundo.
O Fórum Brasileiro de Biodefensivos conta 

com os seguintes apoios: Agrishow, ANDEF – 
Associação Nacional de Defesa Vegetal, EsalqTec 
– Incubadora Tecnológica, Federação Brasileira 
de Plantio Direto e Irrigação (Febrapd), Global 
Agro Chemicals, Informa Economics IEG, 
Instituto Biosistêmico, Sociedade Entomológica 
do Brasil, Sociedade Nacional de Agricultura 
(SNA), Sociedade Rural Brasileira (SRB).

Construindo uma Agenda Propositiva e os Meca-
nismos para o Fortalecimento dos Biodefensivos 
no Brasil. Na programação, diversos painéis, 
palestras e mesas temáticas discutirão temas re-
levantes do setor, como: registro de biodefensivos 
no Brasi, linhas de financiamento para produção 
de biodefensivos,  formulação de biodefensivos, fu-
turo, tecnologia e sustentabilidade, inovações em 
tecnologia de aplicação de biodefensivos, análise 
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Plano Safra 2017/18 
traz redução de juros

O Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 
2017/2018 ou Plano Safra, destinará R$ 
190,25 bilhões em crédito para os produtores 
rurais brasileiros. O conteúdo do plano foi di-
vulgado no mês de junho e tem como ponto 
alto a redução em algumas taxas de juros, 
como o custeio. Ele é válido até o dia 30 de 
junho do ano que vem.

O volume de crédito para custeio e comer-
cialização é de R$ 150,25 bilhões, sendo R$ 
116,25 bilhões com juros controlados (taxas 
fixadas pelo governo) e R$ 34 bilhões com 
juros livres (livre negociação entre a institui-
ção financeira e o produtor). O montante para 
investimento saltou de R$ 34,05 bilhões para 
R$ 38,15 bilhões. O apoio à comercialização 
terá 1,4 bilhão e o seguro rural R$ 550 mi-
lhões.

Em relação aos juros, houve queda de 
um a dois pontos percentuais nas linhas de 
custeio e investimento. As maiores reduções 
ocorreram nos programas de armazenagem e 
inovação, considerados prioritários. Os juros 
do Programa para Construção e Ampliação de 
Armazéns (PCA) passou de 8,5% ao ano para 
6,5%. O mesmo aconteceu com o Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica na Produção 
Agropecuária (Inovagro). Outras novidades 
são R$ 1,6 bilhão para armazenagem; fi-
nanciamento para conectividade no campo, 
como informatização e acesso à internet; in-
cremento de 82,2% ao Moderfrota, que agora 
terá R$ 9,2 bilhões entre outras.

Para o departamento técnico econômico 
da Faep (Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná), o Plano 2017/18 teve como pon-
tos positivos a redução das taxas de juros, a 
priorização no crédito para armazenagem e o 
retorno da linha Prorenova. “Apesar de o setor 
produtivo ter solicitado uma redução de dois 
pontos percentuais nas linhas de crédito de 
custeio e investimento, diante da nova reali-

POLÍTICA AGRÍCOLA

Especialistas e entidades 
analisam PAP 2017/2018 e 
apontam pontos positivos 
e negativos. A ausência de 
recursos para o seguro rural 
continua a decepcionar

“Diante de um 
mercado bastante 

turbulento, o plano foi 
satisfatório, com juros e 

prazos razoáveis.”CESAR COZER
Diretor da Unimaassey

dade de taxa de juros da economia, o governo 
federal atendeu parcialmente a solicitação 
com o argumento de que a Proposta de Emen-
da Constitucional de 2016 limitou os gastos 
públicos”. A armazenagem é um dos maiores 
gargalos da infraestrutura do país e a redução 
de juros sinaliza aos produtores, cooperativas 
e cerealistas a possibilidade de reduzir o défi-
cit com as novas condições de financiamento, 
de acordo com a entidade.

Dentre os pontos negativos, a Faep 
destacou que o orçamento para 2018 de R$ 
550 milhões do Programa de Subvenção ao 
Prêmio do Seguro Rural (PSR) é insuficiente 
para atender as necessidades do país. “Esse 

valor representa apenas 45% da demanda 
de R$ 1,2 bilhão. O PSR deve dar cobertura 
para algo em torno de 12% da área agrícola 
brasileira no ano de 2018, que somado ao 
Proagro, cobre menos de 20% da área, ou 
seja, 80% da área agrícola nacional ficarão 
à mercê do clima”, disseram os economistas 
da Federação.

Por outro lado, a Faep afirma que o tripé 
da política agrícola está desequilibrado. Sobra 
orçamento em alguns pontos, mas faltam em 
outros como o seguro rural, que além disso 
sofre com frequentes contingenciamentos. 
Não há muita coerência nesse ponto, uma vez 
que é o seguro que mitiga riscos de produ-

Banco do Brasil disponibilizará R$ 103 milhões
O Banco do Brasil anunciou a destina-

ção de R$ 103 bilhões para o financiamen-
to do Plano Safra 2017/2018. Desse total, 
91,5 bilhões em crédito rural aos produ-
tores e cooperativas e 11,5 bilhões para 
as empresas da cadeia do agronegócio. O 
lançamento oficial da Plano foi realizado na 
unidade regional de Cascavel, no dia 12 de 
julho, e contou com a presença de diversos 
produtores rurais.

Principal financiador do agronegócio 
brasileiro, o Banco informou que, dos re-
cursos disponibilizados para produtores e 
cooperativas, 72,1 bilhões serão direciona-
dos para operações de custeio e comercia-
lização e R$ 19,4 bilhões para créditos de 
investimento agropecuário.

Quem apresentou o novo plano safra foi 
o gerente regional Luís Antônio da Silva, 
conhecido como Didi. Segundo ele, as gran-
des novidades do plano são a redução de 
juros. “Nos investimentos, eles caíram 2% 
e no custeio, 1%. É uma grande oportunida-
de aos produtores rurais. O produtor vem 
de uma safra muito boa e é a hora de voltar 
a investir”. Outras novidades foram citadas 
pelo gerente, como por exemplo, o aumento 
de prazo para a agricultura familiar, o Pro-
naf, para dez anos.

O BB regional de Cascavel é o segundo 
maior em carteira de crédito do Brasil, com 
R$ 4,08 bilhões à disposição dos agricul-
tores, só perdendo para a regional de Rio 
Verde, no Mato Grosso. “No Paraná somos 
líderes, representando 30% de toda a movi-
mentação que envolve linhas de crédito para 
agricultores e empresas do setor”

O agricultor Neudi Magrin foi um dos 
presentes. Com propriedades em Cafelân-
dia, Cascavel e Tupãssi, Neudi é produtor 
de soja, milho e trigo, ele achou o novo 
plano interessante. “Acredito que ele veio 

de encontro com a realidade. Os juros baixaram 
e há recursos para diversos fins”, resumiu. No 
entanto, ele acredita que a queda nos juros não 
estimulará novos investimentos. “Acho que não 

ção, ferramenta que garante o pagamento dos 
financiamentos e a estabilidade da renda do 
produtor.

 “É uma amostra de que teremos um apoio 
para superar os entraves. O produtor sabe, por 
excelência, produzir. Com os recursos dispo-
níveis, ele poderá investir e melhor seu já 
muito bom desempenho no campo, ajudando 
a balança comercial e alimentando o mundo”, 
disse Paulo Orso, presidente do Sindicato Ru-
ral. Mesmo assim, Orso lamenta ainda a falta 
de zelo do governo em relação ao seguro. “Se 
houvesse mais recursos e uma campanha de 
incentivos do governo, mais produtores fa-
riam e garantiriam assim a sustentabilidade 

do seguro, fazendo com que ele baixe para o 
produtor e para o governo. Quem sabe, assim 
chegaríamos ao patamar dos Estados Unidos 
neste ponto”.

Para Cesar Cozer, diretor comercial da 
Camagril e diretor da Unimassey, associação 
das revendas Massey Ferguson do Brasil, o 
Plano Safra foi interessante. “Diante de um 
mercado bastante turbulento, o plano foi 
satisfatório, com juros e prazos razoáveis”, 
disse. Com um montante financiamento 
disponível suficiente, Cesar classifica como 
outro ponto positivo a redução de juros de 
algumas linhas, tanto para investimento 
como para custeio. Mesmo assim, ele ainda 

não acredita que isso significará mais inves-
timentos dos agricultores. “Não é nem uma 
questão de falta de boas opções, mas sim 
uma crise de confiança generalizada. Isso 
tem afetado bastante. Outro ponto que tem 
desestimulado o setor é a queda no preço das 
commodities”, analisou.

Porém, ele acredita que haverá uma me-
lhora rápida neste cenário. “O produtor preci-
sa pensar, quando vai investir a longo prazo, 
que a base de conversão de troca, ou seja, o 
produto produzido e quanto é pago por ele, vai 
melhorar. O agronegócio é bastante próspero, 
mas é bastante dinâmico também. A cada ci-
clo de plantio temos uma nova história”.

é o momento de investir. Ele não estimula, 
mas ajuda. O agricultor nunca vai deixar de 
plantar e acredito que, de uma forma geral, 
o novo plano safra atendeu as expectativas”. 

“O agricultor nunca 
vai deixar de plantar 

e acredito que, de 
uma forma geral, o 

novo plano atendeu as 
expectativas”NEUDI MAGRIN

Produtor rural

O superintendente regional do Banco do Brasil em Cascavel, Luís Antônio da Silva, o Didi, 
apresentou os números do Plano Safra a um grupo de agricultores e líderanças do agronegócio
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“Todos os 
agricultores tem que 
fazer a sua parte no 
combate à ferrugem 

asiática”AMÉRICO ONAKA
Engenheiro Agrônomo da Adapar

Vazio sanitário vai
até 15 de setembro

O vazio sanitário da soja do Paraná ini-
ciou no dia 15 de junho e se encerra no dia 15 
de setembro. Implantado em 2008 no Estado 
devido ao crescimento de casos de ferrugem 
asiática nas lavouras, o mecanismo tem sido 
um dos mais eficazes no combate à doença. 
Com o avanço da doença e os enormes preju-
ízos que ela tem causado, os produtores têm 
respeitado bastante a determinação da Adapar 
(Agência de Defesa Agropecuária do Paraná). 
Outro fator que contribuiu foi a proibição da 
soja safrinha, válida a partir deste ano.

Em 2016, nos 32 municípios que fazem 
parte do Núcleo Regional da Seab (Secretaria 
de Estado da Agricultura e Abastecimento) de 
Cascavel, foram registradas 15 autuações. Se 
flagrado, além de ter que destruir a plantação, 
o agricultor pode ser multado nos valores de 

em demasia acaba matando fungos benéficos 
para o crescimento da soja. Outro ponto a ser 
levado em conta é a ineficácia dos produtos 
do mercado. O fungo está criando resistência 
e, se mal manejado, é possível perder todas os 
fungicidas num prazo de cinco anos.

Além de respeitar o vazio, é preciso ado-
tar outras práticas, como o monitoramento 
adequado na lavoura, semear cedo para esca-
par da ferrugem e quando utilizar o defensivo, 
fazer rotação dos modos de ação e evitar usar 
o mesmo produto, pois facilita a criação de 
resistência. Neste ano, segundo Américo, até 
o dia 14 de julho, a equipe de fiscalização só 
recebeu uma denúncia. “Os produtores estão 
mais conscientes”.

A DOENÇA
A ferrugem asiática pode ficar alojada 

nessas plantas e se proliferar durante o ciclo 
de verão. A doença ataca o caule e as folhas 
da soja e pode ser transmitida de uma lavoura 
para outra. Ela se prolifera rapidamente a par-
tir do vento e causa perdas irreversíveis no 
cultivo com quebra de produtividade que ul-
trapasse os 50%. Depois de alojada, o controle 
é mais delicado e a proliferação bastante ágil. 
A Adapar recebe denúncias sobre lavouras ir-
regulares pelo telefone (45) 2101-4908.

Na safra de verão é que são notados os reflexos positivos do vazio sanitário

SOJA

R$ 500 a R$ 5,6 mil por hectare. Vale lembrar 
que até mesmo as chamadas plantas involun-
tárias, que nascem após a colheita, podem 
motivar as multas.

“O principal motivo do vazio existir é 
evitar a disseminação da ferrugem asiática. 
Todos os agricultores têm que fazer sua parte. 
A ferrugem é uma doença grave que precisa 
dessa ação conjunta”, explica o engenheiro 
agrônomo da Adapar, Américo Onaka.

Além de economizar, pois a aplicação os-
tensiva do fungicida aumenta relativamente 
os custos de produção, o produtor rural ainda 
evita um desequilíbrio biológico em sua la-
voura, uma vez que a aplicação do defensivo 

Vazio sanitário da soja iniciou 
no dia 15 de junho e vigorará 
pelo período de 90 dias. Até 15 
de setembro, é obrigatória a 
ausência total de plantas vivas da 
oleaginosa nos campos do Estado
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Déficit ameaça a 
supersafra de grãos
Incentivos do Plano Safra, 
lançado no mês de julho animam 
o mercado, que acredita numa 
retomada dos investimentos em 
armazenagem

A safra brasileira de grãos vem registran-
do recorrentes recordes, marca que não vem 
sendo acompanhada pela capacidade de arma-
zenar esses produtos. Para os 234,3 milhões de 
toneladas de grãos da safra 2016/17 previstos 
pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), há capacidade para armazenar apenas 
158 milhões, um déficit de 77 milhões, que fi-
cam a céu aberto ou tem que sair diretamente 
da lavoura para seus locais de destino.

“São desoladoras as cenas que temos visto 
pelo País, especialmente na região Centro-O-
este e Mapitoba: milhares de grãos ao relento, 
se perdendo. São investimentos em tecnologia, 
em insumos e em mão de obra jogados fora”, 
lamenta Andrea Hollmann, Gerente Executiva 

ARMAZENAGEM

de Armazenagem da CASP, uma das principais 
indústrias brasileiras de máquinas e equipa-
mentos para avicultura, suinocultura e arma-
zenagem de grãos. “Essa situação contraria 
uma das orientações da FAO – Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
para segurança alimentar, que preconiza ao 
país ter uma capacidade de armazenagem 20% 
superior à safra”, complementa a executiva, 
mencionando os EUA, onde a capacidade está-
tica de armazenagem dos americanos supera a 
produção de grãos do país.

O recente anúncio do Plano Agrícola e Pe-
cuário 2017/2018 com incentivos específicos 
para armazenagem melhorou o ânimo do mer-
cado. Os juros do Programa para Construção e 
Ampliação de Armazéns (PCA) foram reduzidos 
de 8,5% aa para 6,5% aa, os recursos terão 
prazo de amortização do crédito em até 15 anos 
e financiamento de 100% do projeto, além da 
inclusão dos cerealistas com uma linha de R$ 
300 milhões.

“Estamos otimistas, pois a dificuldade de 
acesso ao crédito acaba sendo um dos princi-
pais empecilhos para o investimento em arma-

zenagem. Além disso, ter silos é também uma 
importante estratégia comercial, permitindo ao 
produtor aproveitar melhores preços de venda, 
ainda mais com excesso de oferta, como é o 
atual cenário”, analisa Andrea, apostando em 
uma retomada dos investimentos.

SOBRE A CASP 
Para atender esse mercado, a CASP possui 

equipamentos que operam na recepção, lim-
peza, secagem, armazenagem e expedição dos 
grãos. A CASP é uma das maiores indústrias 
de máquinas e equipamentos para avicultura, 
suinocultura e armazenagem de grãos. Graças 
ao seu pioneirismo e constantes investimentos 
em tecnologia e formação de conhecimento, 
hoje a CASP é referência de mercado. Com 
uma unidade fabril em Amparo (SP), unidades 
comerciais em Cuiabá (MT), Maringá (PR) e 
Itaberaí (GO), a CASP sempre prezou por ofe-
recer soluções criativas e rentáveis para seus 
clientes. A empresa detém 35% do mercado 
brasileiro de equipamentos para aviários, com 
80% de atuação no segmento de incubadoras. 
Os equipamentos CASP são os únicos fabrica-
dos com tecnologia 100% nacional. 

No Brasil, há um déficit de 77 milhões de toneladas de grãos, bem diferente dos EUA, onde a capacidade de armazenagem supera a produção no país

Insumos Agrícolas

A força que sua 
plantação precisa
A força que sua 

plantação precisa

Gesso Agrícola Agronelli
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Que tal produzir 149 
sacas por hectare?

É do Paraná o sojicultor mais eficiente do 
Brasil. O produtor rural Marcos Seitz, de Gua-
rapuava, foi o campeão do Desafio de Máxima 
Produtividade 2016/2017, promovido pelo 
Cesb (Comitê Estratégico Soja Brasil). Além 
disso, o paranaense registrou o novo recorde 
nacional de produção de soja ao estabelecer 
149,08 sacas por hectare. O recorde anterior 
era de 141,8. Os números representam qua-
se o triplo da média nacional de produção de 
soja. “Isso mostra como temos potencial para 
avançar na produtividade das nossas lavou-
ras”, disse Marcos.

SOJA

Foi o que conseguiu o produtor 
rural Marcos Seitz, de 
Guarapuava, que se consagrou 
como campeão do Desafio de 
Máxima Produtividade promovido 
pelo CESB (Comitê Estratégico 
Soja Brasil)

“A qualidade do 
plantio é fundamental 

para um bom 
desempenho das plantas. 

Com distribuição 
uniforme, o resultado é 
uma consequência.”

MARCOS SEITZ
Produtor rural

Neste ano o Cesb recebeu mais de 5 mil 
inscrições de produtores rurais interessados 
em produzir mais soja, na mesma área de 
plantio. O número é 12% maior do que o regis-
trado no ano passado. “O recorde de adesões 
representa a importância que as pesquisas, 
novas tecnologias e o uso da sustentabilidade 

no campo adquirem no dia a dia do produtor 
de soja”, explicou o presidente do comitê, 
Nery Ribas.

Para participar do teste, o produtor sepa-
ra uma área experimental de cinco hectares. 
“Lá dedicamos todos os 30 anos que a minha 
família tem de experiência na agricultura. En-

Uso de novas tecnologias contribui para a conquista
Essa é a segunda vez que Marcos e 

Alexandre vencem o Desafio de Máxima 
Produtividade. E quem comemora com o 
produtor são os parceiros, que oferecem 
tecnologias para contribuir com o sucesso 
da lavoura. É o caso da Mosaic com o uso 
do seu produto MicroEssentials, fertilizan-
te fosfatado que reúne altas concentrações 
de nitrogênio, fósforo e enxofre, tanto na 
forma de sulfato quanto elementar, todos 
dentro do mesmo grânulo. Alexandre, que 
é consultor técnico da fazenda São Bento, 
ressalta que o produto é utlilizado há mais 
de cinco anos em 100% das lavouras”. O 
produto foi utilizado na base do plantio, 
com aplicação feita na linha. A adubação 
de cobertura foi realizada a lanço, utilizan-
do K-Mag, produto da Mosaic com altas 
concentrações de magnésio.

 “Receber este prêmio é uma felicidade 

enorme, algo para o qual a gente trabalha e luta 
para conseguir. Buscamos sempre dar o nosso 
melhor e nos desafiarmos para ver até onde a 
agricultura pode chegar. Isso demonstra que 
estamos no caminho certo e trabalhando corre-
tamente”, conta o Marcelo Seitz. Ao falar sobre 
a utilização de MicroEssentials, o produtor re-
força que “um dos grandes pontos é o padrão 
do produto, que possui alta concentração de 
nutrientes em um único granulo e é uniforme, o 
que torna o plantio mais rápido e reduz o custo 
operacional”.

 Carlos Mercante, diretor de Marketing e 
Vendas na Mosaic, reforça a satisfação da em-
presa com o sucesso de seus clientes. “Para 
nós, a vitória conquistada pelo Marcos Seitz 
no Desafio do CESB é uma grande alegria. Sa-
bemos que a fertilidade do solo pode influenciar 
em até 60% a produtividade da lavoura e, por 
isso, a Mosaic tem como compromisso atender 

às necessidades específicas de cada clien-
te e entregar a melhor nutrição para cada 
cultivo”, declara Mercante.

 O produtor rural Alexandre Seitz foi 
personagem do primeiro episódio da série 
online “Nossas Raízes”, lançada pela Mo-
saic em abril deste ano. Para saber mais 
sobre a história e o trabalho realizado pela 
família, acesse www.mosaicnossasraizes.
com.br.

 O desafio de produtividade do CESB 
(Comitê Estratégico Soja Brasil) teve mais 
de 5 mil produtores rurais inscritos nesta 
edição e acontece anualmente com o ob-
jetivo de disseminar as melhores práticas 
para o cultivo de soja.

Com o novo recorde nacional de 
149,08 sacas por hectare, Marcos e Ale-
xandre Seitz ultrapassaram o marco ante-
rior de 141,8 sc/h.

Vencedores
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tre os itens que foram feitos podemos desta-
car é a estrutura física e biológica, tratamento 
fitossanitário preventivo, adubação mais alta, 
distribuição uniforme de sementes entre ou-
tros”, conta o produtor rural, de apenas 25 
anos.

A média arrasadora obtida nos cinco hec-
tares não foi a mesma do restante da fazenda, 
de 1.100 hectares. No entanto, ela também foi 
ótima: 79 sacas por hectare. A família prova 
que planta soja com excelência, tendo em vis-
ta que o próprio irmão de Marcos foi campeão 
há alguns anos.

Em 30% da fazenda é realizada a subso-
lagem, após a safra de verão seguida da apli-
cação de corretivos. Construir a fertilidade 
do solo também é fundamental. “O custo da 
terra é 1000 sacas por hectare. O que o custo 
de correção de solo representa perto disso?”, 
questiona.  Na visão do campeão, 30% dos 
erros se concentram no posicionamento equi-
vocado dos materiais genéticos (genótipos) 
em função do solo e do ambiente presentes na 
fazenda. Assim, não é possível a obtenção de 
altas produtividades.

Questionado sobre qual o maior erro dos 
sojicultores de hoje, Marcos acredita que está 
ligado ao plantio. “A qualidade no plantio é 
fundamental para um bom desempenho das 
plantas. Com distribuição uniforme, o resul-
tado é uma consequência. Hoje vemos agri-
cultores investindo em máquinas gigantes e 
tecnológicas, esperando que ela resolva tudo 
por ele, mas esquece por exemplo de fazê-lo 
devagar, em baixa velocidade”, disse. Ele 
também classifica como outros erros o plantio 
direto incorreto e o não cuidado com a com-
pactação do solo.

Além do prêmio nacional, a com-
petição escolhe campeões por região. 
Durante o evento, realizado em Passo 
Fundo (RS), no mês de junho, os de-
mais vencedores foram anunciados. Na 
região sudeste o campeão foi José Re-
nato Nunes da cidade de Capão Bonito 
(SP), com 108,26 sc/ha. Nas regiões 
norte e nordeste quem venceu o Desa-
fio foi Leandro Ficagna de Luis Eduardo 
Magalhães (BA), com 95,76 sc/ha. Na 
região centro-oeste o produtor Elton 
Zanella registrou na cidade de Campos 
de Julio (MT), a produção de 122,20 
sc/ha, a segunda maior marca na safra 
2016/2017.

O evento de premiação aconteceu na cidade de Passo Fundo (RS) no mês de junho
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Mercado de carne 
sofre mais um golpe

O anúncio foi feito no mês de junho por 
meio do secretário de Agricultura dos Esta-
dos Unidos, Sonny Purdue: os EUA decidiram 
suspender a importação de carne in-natura 
brasileira. A notícia abalou o já combalido 
mercado brasileiro, em turbulência devido à 
Operação Carne Fraca e o esquema de corrup-
ção da JBS. A atitude surgiu após serem en-
contrados abcessos nas carcaças, oriundos de 
sequelas da vacinação contra a febre aftosa. 
Com isso, a discussão sobre a transformação 
do Brasil em área livre da doença sem imuni-
zação voltou à tona com força total.

Segundo o Departamento de Agricultura 
dos EUA, todas as carnes brasileiras vinha 
passando por testes e 11% dos produtos foram 
rejeitados. “Esse resultado está substancial-
mente acima do que a taxa de rejeição de 1% 
das entregas vinda do resto do mundo”, disse 
o departamento de agricultura americano, em 
comunicado à época.

O abcesso é um acúmulo de pus ou mate-
rial inflamatório que se forma no interior dos 
tecidos do corpo. A formação de abscessos, 
hematomas ou reação granulomatosa em bo-
vinos após uso da vacina oleosa contra febre 
aftosa deve ser evitada, pois implica em le-
sões de variadas formas, pesos e tamanhos. 
As lesões localizam-se geralmente nas re-
giões do acém, pescoço e paleta. Tais lesões 
devem ser retiradas após o abate do animal e 
não impedem o consumo do restante da carne. 
Porém, isso causa grandes prejuízos tanto aos 
criadores quanto aos frigoríficos, pois com o 
descarte desta parte da carne, o criador não 
recebe e o frigorífico não poderá comercia-
lizá-la. Em média, 2 quilos são perdidos por 
carcaça.

A Abiec (Associação Brasileira da In-

160 países. O prejuízo financeiro não é gran-
de, já que o montante importado pelos EUA 
é pequeno. No entanto, há um forte abalo na 
confiança do mundo no produto brasileiro.

“Desde a Operação Carne Fraca e agora 
com os embargos, a arroba caiu muito. Quem 
mais perdeu com essas mudanças foi o cria-
dor de bezerros. Já o invernista, teve algumas 
vantagens, pois está conseguindo repor de 
maneira muita barata. Isso mostra que mes-
mo em situações adversas, há oportunidades”, 
comentou Paulo Orso, presidente do Sindicato 
Rural de Cascavel. Além disso, Orso recla-
ma da falta de colaboração de outras partes 
da cadeia. “No varejo não caiu um centavo o 
preço. Pelo contrário, até subiu. A rede pode-

EXPORTAÇÃO

dústria Exportadora de Carne) lamentou a 
suspensão das exportações de carne bovina in 
natura pelos EUA e esclareceu que as ações 
corretivas para adequação dos processos pro-
dutivos já foram tomadas. O ministro Blairo 
Maggi, por exemplo, foi até o Estados Unidos 
no meio do mês de julho tentar reverter o ce-
nário.

Em nota, a entidade reafirmou que a in-
dústria de carne bovina brasileira atua com 
responsabilidade e segue altos padrões de 
vigilância sanitária severamente auditados 
e monitorados, envolvendo inspeções peri-
ódicas em toda a sua cadeia produtiva. Esse 
processo ressalta a qualidade dos padrões 
adotados no Brasil, que exporta para mais de 

A decisão do governo norte 
americano de suspender a 
importação de carnes brasileiras 
in natura abalou ainda mais o 
mercado brasileiro, que já vinha 
se recuperando do impacto da 
Operação Carne Fraca

ria ajudar baixando os preços e estimulando 
o consumo durante essa queda de demanda”.

O zootecnista e consultor Antonio Chaker 
El Memari Neto tem uma visão mais otimista. 
Para ele, crise mesmo é não ter o que vender 
ou não ter para quem vender. “Estamos viven-
do uma crise de fato na pecuária, mas não tão 
grave como ocorreram em outros momentos. 
Apesar da arroba estar mais baixa que esta-
mos acostumados, ela está muito acima da 
média histórica”, disse.

Para ele, é um momento de reflexão e re-
visão da atividade pecuária, mas ao mesmo 
tempo é  de crescer dentro dela. “Precisamos 
de ação, atitude. O sucesso da operação está 
sob a gestão do produtor. Se bem feito dentro 
da porteira, há resposta frente a crise”.

Para o pecuarista e secretário de Agri-
cultura de Cascavel, Agassiz Linhares Neto, 
todo o problema está relacionado à aftosa. “O 
governo do Paraná deveria se impor e tornar 
nosso Estado área livre sem vacinação. O 
nosso plano é tão bom, feito pela Adapar, que 
até o plano do Mapa foi inspirado nele. Falta 
vontade política para darmos esse salto funda-
mental para o crescimento do nosso setor e da 
economia do Paraná como um todo”.

Um dos maiores desejos da cadeia pro-
dutiva do Paraná é tornar o Estado área livre 
de aftosa sem vacinação. Há anos assegurado 
pela vacina, a mudança de status pode trans-
formar a economia do setor e abrir novos mer-
cados. No Brasil, o último caso foi decorrente 
de ingresso de animais de outros estados e 
outros países no Paraná. No entanto, o ca-
minho para tornar a área livre de aftosa sem 
vacinação é complexo. Desde 2014, a OIE (Or-
ganização Mundial de Saúde Animal), mudou 
o jeito de analisar as pretensões dos países. 
Se houver uma recaída, de acordo com tua ha-
bilidade de abrir e circunscrever o problema, 
poderá voltar ao status, reconquistar, em até 
90 dias.

O Mapa (Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) fez uma propos-
ta de colocar todo o Brasil como área livre 
de aftosa sem vacinação em 2020, 2021.  
Para o secretário Estadual de Agricultura, 
Norberto Ortigara, é muito tempo represan-
do a possibilidade de comercialização em 
mercados melhores, especialmente o dos 
suínos no Oeste do Paraná. “Nós não nos 
conformamos com isso. Convocamos uma 
reunião para este mês para analisarmos tec-
nicamente a nossa possiblidade de ainda ano 
que vem buscarmos a sorologia e auditoria 
por parte do Mapa para quem sabe em 2018 
ou 2019 tenhamos nosso reconhecimento. É 
um assunto delicado”, disse. “Por que conti-
nuar gastando R$ 30 milhões por ano, entre 
o custo da vacina e o trabalho dos profissio-
nais, além das entidades públicas e fiscaliza-
tórias, se não temos mais tanto o risco da 
aftosa?”, questionou Ortigara.

De acordo com Valter Riberite, coorde-
nador do programa de febre aftosa da Adapar 
(Agência de Defesa Agropecuária), ainda não 

há como afirmar nada. “Nós solicitamos ao 
Mapa para estarmos com o status de área 
livre sem vacinação em 2019. Para isso, pela 
lógica e se aceitarem, vacinaríamos pela últi-
ma vez nesse ano ou no ano que vem. Depois 
de um ano de carência, seríamos declarados 
pela OIE se tudo der certo. Agora é aguardar 
a resposta do Mapa”, disse.

Para isso, o Estado terá que cumprir al-
gumas determinações, como contratar mais 
profissionais e construir postos de fiscaliza-
ção. “Temos algumas pequenas pendências, 
principalmente para repor pessoal. O objetivo 
é ter uma capacidade de ação muito rápida. 
Quando suprimos uma técnica de proteção, 
precisamos ampliar a vigilância e não dimi-
nuir. Por isso, precisamos repor alguns mé-
dicos veterinários em unidades”. Apesar das 
limitações dos gastos públicos, ele acredita 
que será possível principalmente pelas gran-
des oportunidades de negócio que podem sur-
gir. “Chegaremos a mercados mais atraentes 
como japonês e coreano, que pagam muito 
mais pela mesma quantidade de carne”. Or-
tigara ainda reforça que a conquista benefi-
ciaria todas as cadeias produtivas. “Todas as 
cadeias seriam beneficiadas”.

O presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Orso, afirma que desde o 
início quando essa possibilidade foi levantada, 
a Faep e o sindicato encamparam a luta. 
No entanto, a demora e a falta de vontade 
política, uma vez que os desafios econômicos 
são praticamente irrisórios, podem ser 
uma grande perda de oportunidade. “Já 
deveríamos estar livres há tempo. Estamos 
demorando demais. Ainda tenho esperanças, 
mas se formos depois ou junto com outros 
estados, provavelmente perderíamos na 
competição por mercado”, declarou.

Paraná sem vacinação?

“Desde a Operação 
Carne Fraca e agora 
com os embargos, a 

arroba caiu muito. Quem 
mais perdeu com essas 

mudanças foi o criador de 
bezerros”PAULO ROBERTO ORSO

Presidente do Sindicato Rural de Cascavel

Ortigara: “É muito tempo esperar até 2020 para sermos áreas livres de aftosa sem vacinação”
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Paraná é lider na 
produção de peixes
A Associação Brasileira de 
Piscicultura publicou anuário 
em que aponta o Paraná como 
o maior produtor nacional de 
peixes, com 93.600 toneladas em 
2016

Um levantamento estatístico feito pela 
Associação Brasileira de Piscicultura, publi-
cado no Anuário Brasileiro de Piscicultura 
(Peixe BR) aponta que a produção no setor 
alcançou 640.510 toneladas de peixes no Bra-
sil, em 2016. Entre os maiores estados produ-
tores estão o Paraná, com 93.600 toneladas, 
Rondônia, com 74.750 toneladas,  e São Paulo 
com 65.400 toneladas. No total, foram mais 
de 1 milhão de empregos gerados e a receita 
brasileira fechou com R$4,3 bilhões no ano.

Neste contexto, o Brasil é um dos países 
com maior potencial para aumentar a pro-
dução, já que dispõe de água, espécies pro-
missoras (tilápia, tambaqui, pirarucu, entre 
outros), clima favorável e alta tecnologia. A 
produção poderá atender às crescentes de-

mandas domésticas e ainda ser direcionada à 
exportação, ampliando a demanda de empre-
gos em toda a cadeia produtiva.

Outra vantagem é a possibilidade de pro-
duzir mais em menos espaço, ou seja, todos 
os produtores, desde o pequeno ao grande, 
que tiverem interesse na criação de peixes, 
pode cultivar em um espaço de sua fazenda 
e dividir com as demais atividades do campo, 
como: pecuária e agricultura. Em um hecta-
re de lâmina d’água, por exemplo, podem ser 
produzidos 10.000 kg por ciclo de cultivo. 
Com o auxílio de aeradores, que incorporam 
oxigênio dissolvido na água, é possível produ-
zir até 50.000 kg por hectare. Há sistemas de 
produção super intensivos que podem atingir 
entre 30 a 40 kg de peixe nativos (redondos 
ou surubins) por metro cúbico de água, para 
tilápias é possível ultrapassar a 100 kg/m3.

Peixes também possuem alta capacida-
de para ganhar peso, mesmo em um peque-
no espaço, contanto que tenham um manejo 
adequado e dieta de qualidade. Com menos de 
1,5kg de ração, os peixes podem ganhar até 
1 kg de peso e dependendo da espécie podem 
atingir entre 2-3 kg de peso em um ano de 
cultivo. Além disto, peixes não gastam ener-

PISCICULTURA

gia para manter a temperatura corporal e 
utilizam muito menos energia do que as aves 
e mamíferos para excretar nitrogênio. Desta 
forma, as rações ficam mais concentradas em 
proteína e é preciso estar atento ao manejo 
nutricional para não resultar em erros que po-
dem reduzir a eficiência alimentar, elevar os 
custos de produção e, ainda, causar impacto 
ambiental desnecessário.

É necessário que os criadores adotem 
práticas de manejo alimentar, que permitam 
alcançar melhores resultados zootécnicos e, 
consequentemente, mais lucros na atividade.  
Da mesma maneira que a falta de nutrientes 
leva às deficiências nutricionais, o excesso 
também pode ser prejudicial, porque há de-
manda de energia para digestão de nutrientes 
que não serão aproveitados integralmente e 
serão excretados, contribuindo para a deterio-
ração da qualidade dos ambientes de cultivo.

A quantidade ideal de alimento a ser for-
necida varia de acordo com a espécie, tipo 
de ração, fase de cultivo, condições da água 
(temperatura, pH, oxigênio dissolvido) e de 
saúde dos animais. Por estes motivos seguir a 
orientação de um técnico especializado é fun-
damental para ter sucesso.

Um dos fatores impulsionadores do setor é o fato de a produção de peixes ser dividida com as outras atividades da propriedade, como pecuária e agricultura
Você certamen-

te já deve ter ouvido 
falar que os alimen-
tos orgânicos são 
mais saudáveis, 
seguros e que se-
riam a solução 
para a prevenção 
de doenças graves, 
como o câncer. O 
que você muito pro-
vavelmente nunca 
viu foram pesquisas e estudos científicos 
que comprovassem essas teorias. Buscando 
desconstruir a narrativa romântica mas pou-
co fundamentada dos orgânicos, o jornalista 
Nicholas Vital, lançou no dia 18 de julho em 
São Paulo, o livro “Agradeça aos agrotóxicos 
por estar vivo”, publicado pela Editora Record.

Baseado em dados oficiais e dezenas de 
estudos científicos publicados nos últimos 
anos — e não em achismos ou preconceitos 
—o autor afirma que espalhar o medo é a prin-
cipal arma da indústria dos orgânicos para 

Livro defende o uso 
dos agrotóxicos
Em sua obra “Agradeça aos 
agrotóxicos por estar vivo”, o 
jornalista Nicholas Vidal destaca 
a importância dos agrotóxicos 
para a produção de alimentos e 
prova que o mundo dos orgânicos 
é mais fantasioso do que real

LITERATURA

no mercado brasileiro. Mesmo em países ricos 
e desenvolvidos, como a Dinamarca, o share 
de mercado dos orgânicos não chega a 8%.

No Brasil, os riscos em torno dos ali-
mentos orgânicos também são ignorados. Por 
serem cultivados sem qualquer tipo de trata-
mento químico, esses produtos estão sujeitos 
à ação de microorganismos que podem causar 
intoxicações nos humanos. Um exemplo real 
aconteceu na Alemanha, em 2011, quando um 
surto da bactéria E. coli em brotos de feijão 
orgânicos causaram mais de 2 mil casos de 
intoxicação e pelo menos 35 mortes.

Nicholas Vidal é jornalista com passagens por 
algumas das maiores revistas de economia 
e negócios do Brasil, como Exame e Isto É 
Dinheiro

A obra
No livro, baseado em depoimentos de 

mais de 50 especialistas no assunto, o 
jornalista provoca: “Esqueça o noticiário 
e responda rápido: você conhece, ou ao 
menos já ouviu falar, de alguém que te-
nha ido a um hospital por ingestão de re-
síduos de agrotóxicos em alimentos con-
vencionais? Mesmo que seja um primo 
do irmão do amigo do vizinho? Aposto 
que não.”

O mundo, portanto, não pode abrir 
mão dos agroquímicos – e Nicholas Vital 
mostra por quê. Sem medo de provocar 
uma minoria barulhenta, ele lembra que a 
relação custo-benefício faz com que 99% 
dos consumidores no Brasil optem pelos 
alimentos convencionais.

ganhar mercado. “Se não existisse um vilão, 
os consumidores não topariam pagar até 
300% a mais por esses alimentos, que no fim 
das contas são idênticos”, diz.

O jornalista, que venceu o Prêmio Abril de 
Jornalismo na categoria Economia em 2012 e 
ficou entre os finalistas na mesma categoria 
em 2011, afirma ainda que apesar das pro-
messas feitas pelos defensores dos orgânicos, 
como a de que poderiam alimentar o mundo 
apenas com alimentos cultivados de forma 
natural, a produção atual desses produtos não 
seria suficiente nem para abastecer a cidade 
de São Paulo por muito tempo. Atualmente, o 
segmento representa menos de 1% das vendas 
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Ciclismo rural cresce 
e atrai participantes

Cada vez mais as pessoas procuram uma 
fuga do stress do dia a dia e das pressões 
no trabalho. E muitos encontram na prática 
de esporte a solução para se desligarem das 
preocupações e melhorarem sua saúde física 
e mental. Um desses esporte é o  ciclismo, que 
vem crescendo dia a dia no Brasil, em Casca-
vel ganhou um grande impulso com a cons-
trução das ciclovias que ligam vários pontos 
da cidade. E o mercado só cresce. A nível 
nacional, os fabricantes de bicicletas estimam 
um aumento de 19% nas vendas somente nes-

ESPORTE

O estilo de vida saudável e a 
adaptação de ciclovias na cidade 
para a prática do esporte faz 
crescer o número de ciclistas em 
Cascavel. E as trilhas pelas áreas 
rurais fazem parte do roteiro dos 
amantes da natureza e do “pedal”

te ano, segundo a Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, 
Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). 
Ainda de acordo com a associação, a fro-
ta de bicicletas no Brasil é de 70 milhões de 
unidades, sendo o país o 4º maior produtor 
mundial. Os números de praticantes só não 
são maiores porque ainda há muita falta de 
ciclovias no país e também falta de respeito 
no trânsito. 

Em Cascavel, o esporte é representado 
pela ACC (Associação dos Ciclistas de Casca-
vel), que possui hoje mais de 100 associados. 
Nilton Carlos Rodrigues, presidente da entida-
de, que foi fundada em 2013 como Associação 
dos Ciclistas Urbanos de Cascavel, comemora 
o crescimento do esporte no município. “Hoje 
temos cerca de 4.000 praticantes ativos, atra-
vés de 27 grupos de de ciclismo no município, 
todos com representantes na entidade. E a 
cada dia esse número cresce mais”, afirma. 
Existem várias modalidades de ciclismo, mas 
basicamente se resumem em ciclismo de es-

trada (speed), onde são utilizadas bikes mais 
leves e com mais aerodinâmica, e o Montain 
Bike (Mtb), que é praticado fora de estrada, 
especialmente nas áreas rurais do município. 
“Apesar de ainda infelizmente existir muita 
falta de respeito aos ciclistas, pois muitos mo-
toristas não tem consciência que a bike é um 
veículo de transporte como qualquer outro, o 
esporte é seguro e traz muitos benefícios para 
seus praticantes”, diz o presidente.

CICLOTURISMO RURAL
Os passeios de bike pelas áreas rurais 

do município são uma grande atração para 
os praticantes da atividade. A possibilidade 
de contato com a natureza e a aventura das 
trilhas atraem cada dia novos adeptos ao es-
porte. “Em Cascavel, temos mais de 80 trilhas 
diferentes para a prática de montain bike 
e a maioria delas passa pelas áreas rurais”, 
informa Nilton. A ACC incentiva, apóia e or-
ganiza várias atividades fomentam o esporte 
no município, dentre elas a realização de um 
campeonato municipal de montain bike, com 

O contraste próximidade 
entre a área rural e a cidade 

encanta os praticantes do 
montain bike em Cascavel

“Em Cascavel existem 
mais de 80 trilhas 

diferentes para prática 
do montain bike e a 

maioria passa pela área 
rural”NILTON CARLOS RODRIGUES

Presidente da ACC

várias etapas, além de passeios que reúnem 
todos os grupos, os chamados “Pedal de In-
tegração”, que reúne sempre de 200 até 400 
participantes.

Os passeios que reúnem muitos partici-
pantes são orientados pela ACC e possuem 
toda estrutura de segurança e suporte, como 
ambulância, alimentação com frutas e até um 
caminhão para dar suporte para quem não 
consegue terminar a trilha por algum moti-
vo, o chamado “cata-osso”. “Se o participante 
cansou ou se lesionou, é só colocar a bike no 
caminhão e pegar carona até o final do pas-
seio”, salienta Nilton. 

A maioria dos passeios são realizados 

A “Trilha da Ferroeste”, com extensão de 40km, tem como ponto de retorno uma das mais belas cachoeiras do município

COMECE A PEDALAR COM QUEM
MAIS ENTENDE DE BIKE EM CASCAVEL!

A Bike House é uma loja especializada em bikes, com pro�ssionais com conhecimento e experiência 
para orientar seus clientes na escolha da melhor bike, além de fornecer assistência técnica especializada 
e todos os acessórios que você precisa para poder usu�uir das vantagens desse esporte completo!

BICICLETAS DE DIVERSAS MARCAS NOVAS E USADAS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ACESSÓRIOS

Rua Paraná 936, esquina com Av. Piquiri - Cascavel Fone (45) 3306-3919www.bikehousebrasil.com.br

EXCLUSIVO
SERVIÇO DE BIKE-FIT!VENHA CONHECER!
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pelos grupos locais e reúnem uma quantidade 
menor de pessoas. Cada grupo se comunica, 
combina o trajeto, o local do encontro e a data. 
“Todos são muito bem organizados, possuem 
uniformes, prezam pela segurança através do 
uso dos equipamentos básicos, como roupa 
adequada, óculos e capacete, além de atenta-
rem para hidratação e alimentação adequada 
para a prática do esporte”, destaca o presiden-
te da ACC. “E o mais importante, são amantes 
da natureza, respeitam e preservam os locais 

Natureza é a atração principal mas sofre com poluição
A beleza da área rural do município 

de Cascavel e a natureza são as principais 
atrações para os praticantes do esporte. O 
produtor rural Anacleto Nazari é proprietá-
rio da área que faz parte de uma das trilhas 
mais conhecidas pelos amantes dos  pedal: 
a “Trilha da Ferroeste”. O local possui uma 
grande área verde, com mata preservada e 
tem como atração principal uma cachoeira 
belíssima, que serve como ponto final da 
trilha, que chega a 40km. “A área é fre-
quentada pelo pessoal das bikes, das motos 
e a pé. Como a cachoeira pode ser acessada 
também por carro, serve como atrativo para 
pessoas que passam o dia no local, curtindo 
a natureza”, afirma Anacleto, que diz que 
tem planos futuros para explorar o turismo 
rural no local. “No momento, não temos 
nada estabelecido, mas temos intenção de 
implantar estrutura adequada para receber 
visitantes”, complementa. 

Anacleto Nazari diz que não se importa 
de as pessoas frequentarem sua área, até 
porque não tem como proibir, uma vez que 
o local tem vários acessos. “Para fechar o 
local, teríamos que ter guarda 24 horas”, 
afirma. Mas outros proprietários não pen-
sam da mesma maneira. É o caso do produ-
tor rural Ivo Fagundes, proprietário de uma 
área de 67 alqueires no município de Santa 
Tereza do Oeste. Na propriedade, a atração 
também é uma cachoeira, que é ponto de 
retorno da trilha ˜Santa Quitéria˜, que 
atraía muitos visitantes, mas que acabou 
sendo fechado e isolado pelo proprietário. 
“O problema era a baderna no local. Muitas 
pessoas iam lá consumir drogas e bebidas 
alcóolicas e acabavam fazendo fogueiras, 
invadindo as plantações com carros e cau-
sando muito transtorno, por isso resolve-
mos restringir o acesso”, afirma Ivo. 

Apesar de saber que os ciclistas eram 
os únicos que respeitavam e preservavam o 
local, a proibição foi para todos. Ivo Fagun-
des afirma que a família pretende investir 
no local para fazer uma área de lazer para 

A presença humana é facilmente detectada através da sujeira deixada nos locais por visitantes

por onde passam”, salienta.
O presidente da ACC vê grandes possibi-

lidades de fomentar o turismo rural através 
dos passeios pelas trilhas de bike. “Temos 
um projeto muito bem encaminhado de um 
corredor turístico ligando Cascavel a Foz do 
Iguaçu, com diversas paradas pelos municí-
pios e pontos de exploração do turismo rural. 
Temos o apoio de Itaipu Binacional nesse pro-
jeto, que já está com a parte técnica pronta 
e com certeza, logo será realidade”, afirma. 

Para o presidente, o ciclismo deve ser incen-
tivado em todas as idades.  “É ótimo para as 
crianças, é uma terapia para os adultos e, em 
alguns casos, receita médica. Muitas pessoas 
começam a pedalar para melhorar a circulação 
sanguínea e perder peso. É um exercício com 
grande queima calórica, que faz bem ao corpo 
e à mente”, salienta. Quem deseja começar 
a prática do esporte, deve entrar em contato 
com a ACC que terá todas as informações. O 
telefone é (45) 99811-0788.

a família frequentar nos finais de semana, mas 
não descarta a possibilidade abrir para visitas 
controladas no local.

PREOCUPAÇÃO AMBIENTAL
O presidente da Associação dos Ciclistas 

de Cascavel (ACC), Nilton Carlos Rodrigues, se 
preocupa com a preservação desses locais. “Os 
ciclistas tem esse espírito conservacionista. É 
regra entre nós a preservação do meio ambien-
te. Jamais deixamos lixo ou qualquer sinal de 
nossa passagem que possa afetar esses locais, 

ou alterá-los. Mas existe um público que 
frequenta esses atrativos que não tem o 
mínimo cuidado ambiental, deixando lixo 
e até alterando o ambiente. Sem falar das 
muitas pessoas que frequentam esses lo-
cais isolados para consumirem entorpecen-
tes”, afirma Nilton. “Com isso, quem perde 
são os amantes da natureza, pois alguns 
proprietários acabam isolando e fechando o 
acesso às áreas, em função dos problemas 
que os visitantes causam”, lamenta.

O acesso à bela corredeira com queda da “Trilha Santa Quitéria” foi fechada pelo proprietário

O Brasil está entre os maiores produ-
tores mundiais de suínos e aves. No Para-
ná, a região Oeste se destaca nessas duas 
atividades. Todavia, essa intensificação 
resulta na produção de aves e suínos, que 
gera uma grande quantidade de dejetos, 
aumentando os riscos de contaminação 
do ambiente. Uma alternativa economica-
mente viável de destinação destes dejetos 
é sua utilização como fertilizante, devido 
ao seu alto conteúdo de nutrientes como 
fósforo, potássio e nitrogênio, além de to-
dos os outros nutrientes que as plantas 
necessitam. A adição frequente desses 
dejetos pode aumentar os teores de nu-
trientes no solo.

Alguns trabalhos mostram a eficiên-
cia agronômica dos dejetos de animais em 
comparação com a adubação mineral em 
apenas uma safra. No entanto, os dejetos 
apresentam efeito residual no solo, por 
conterem formas orgânicas de nutrientes 
que podem ser mineralizadas.  

Existem muitas dúvidas quanto à 
adubação com dejetos de animais como a 
dose correta a ser utilizada, se eles con-
seguem suprir a necessidade de adubação 
das plantas, se acidificam o solo, se po-
dem ser aplicados sozinhos ou necessita 
ainda uma suplementação com adubação 
mineral ou não, dentre outras.

Para responder algumas dessas dúvi-
das foi montado um experimento no Ins-
tituto Agronômico do Paraná, em Santa 
Tereza do Oeste - PR, por cinco anos 
consecutivos sob sistema plantio direto. 
O solo possuía fertilidade considerada 
adequada, com altos teores de P (fósforo) 
e K (Potássio), assim como uma grande 
parte dos solos da região. Foi iniciado na 
safra de inverno de 2011, com a semeadu-
ra da aveia preta sem aplicação de fertili-
zantes, para uniformizar a área. Na safra 
de verão de 2011/2012 foi cultivada soja, 
com aplicação dos tratamentos no dia da 
semeadura, assim como em todos os cul-
tivos seguintes. Na sequência foram culti-

Artigo LUIZ ANTONIO ZANÃO JUNIOR

Utilização de dejetos de animais como fertilizantes: 
resultados de pesquisa no Oeste do Paraná

vados aveia branca granífera, milho, aveia 
preta forrageira (produção de palha), soja, 
trigo, feijão e milho no verão 2015/2016.

Os tratamentos sempre foram aplica-
dos nas mesmas parcelas. Foram avalia-
das as adubações com dejeto líquido de 
suínos, cama de aviário e adubação mi-
neral. As doses dos dejetos foram calcu-
ladas para fornecer a mesma quantidade 
de fósforo e DN (nitrogênio) fornecidos 
pela adubação mineral para leguminosas e 
para gramíneas, respectivamente. A adu-
bação mineral foi calculada de acordo com 
a análise do solo e necessidade de cada 
cultura. Uma cama de aviário possui em 
média 2 % de N, 2 % de P e 3 % de K, o 
que equivaleria a um NPK 02-02-03, ou 
seja, a cada tonelada aplicada por hectare 
são fornecidos 20 kg de N, 20 kg de P e 
30 kg de K. No caso dos dejetos de suí-
nos, o cálculo da quantidade se baseia na 
sua densidade. No caso de um dejeto com 
densidade = 15 são fornecidos a cada m2 
aplicado por hectare, 1,21 kg de N; 0,91 
kg de P e 0,54 kg de K.

Foram avaliadas e somadas as produ-
tividades de grãos em cada safra e depois 
foram somadas: soja + aveia branca + mi-

lho + soja + trigo + feijão + milho.
Ao fim do experimento foi feita a co-

leta de amostras de solo para verificar a 
sua fertilidade.

Os teores de P e K no solo foram 
maiores quando foi realizada adubação 
com dejetos de animais, em comparação 
com a adubação mineral. Com a utilização 
do dejeto líquido de suínos houve aumen-
to médio de 529 % nos teores de P e de 
151 % no caso da cama de aviário. Na 
profundidade de 20-40 cm, houve aumen-
to do teor de P de 7 mg dm-3 (adubação 
mineral) para 33 mg dm-3 de P (adubação 
com dejeto líquido de suínos), mostrando 
que houve mobilização do P no perfil do 
solo com a utilização desse dejeto.  

O teor de K no solo também aumentou 
significativamente com a aplicação dos 
dejetos de animais. O aumento médio no 
teor de K no solo foi na ordem de 143 %, 
com a aplicação dos dejetos, sendo 177 
% para a cama de aviário e 108 % para 
o dejeto líquido de suínos. O K é liberado 
no solo rapidamente dos dejetos de ani-
mais porque neles encontra-se na forma 
prontamente disponível para as plantas, 
não precisando sofrer processo de mine-
ralização.

A adubação com dejetos de animais 
elevou significativamente a produtivida-
de de grãos (40.471 kg/ha) em relação à 
adubação mineral (38.582 kg/ha) ao final 
acumulado de oito safras colhidas.

Conclui-se após 8 safras de avaliação 
que a produtividade de grãos e disponibili-
dade de P e K no solo foram maiores com 
a utilização dos dejetos de animais (dejeto 
líquido de suínos e cama de aviário ) em 
comparação à adubação mineral. Assim, 
é possível produzir grãos, em solos com 
fertilidade boa, utilizando apenas adubação 
com dejetos de animais, sem necessidade 
de complementação com adubo mineral, 
bastando apenas tomar o cuidado de cal-
cular corretamente a dose desses materiais 
para ela ser equivalente ao adubo mineral.  

O autor é pesquisador do Iapar em Santa Tereza 
do Oeste/PR
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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 Centro, Cascavel - Pr
Telefone 3096-3241

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

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 AGRÍCOLAS
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 – Bairro Alto Alegre
Fone/Fax (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
Telefone 99146-2976

SERVIÇOS

FOTOCLIQUE FILMAGENS E
FOTOGRAFIAS - 3% de desconto
Trav. Cristo Rei, 91 - Fone (45) 3035-6417

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

oferecem vantagens especiais em produtos 
e serviços para os associados do Sindicato 

Rural de Cascavel.

SAÚDE

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

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

PISCÓLOGA E ACUPUNTURISTA
LAURA F. R. VARGAS (CRP-08/11266)
Até 50% de desconto.
R. Minas Gerais, 2061 S. 502
Fone (45) 3224-4928 / 9972-5151

CENTRO ODONTOLÓGICO TOP
Dra. Selma Segalla
Rua Minas Gerais, 2392 - Fone 3225-7988

SIND CONVÊNIOS MÉDICOS
Medicina e Segurança do Trabalho
Av. Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421
Fone (45) 3037-7840

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DENTE SAÚDE
R. Rio de Janeiro, 983 - Fone (45) 3035-6006

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

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

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

ÓTICA EXCLUSIVA
De 5%  a 20% de desconto.
R. Carlos de Carvalho, 4016
Tele Entregas: (45) 3224-2225

ÓTICAS CAROL
Desconto del 25% a vista.
Rua Paraná, 2941 – Telefone 3039-4222

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

TERAPEUTA HOLÍSTICO – ARLINDO UEBEL
R. Paraná, 3035 - S. 73 – Fone 9147 -1280

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

B&M CONSULTORIA 
20% de desconto - Rua Presidente Kennedy, 839
Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS - 5% de desconto
Av. Tancredo Neves, 744 - Fone 3226-6126

LAPIS DIGITAL DESIGN & INTERNET
20% de desconto - Fone (45) 3037-7829

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.

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO
20% de desconto - Rua Joaquim Távora, 2729 - Par-
que São Paulo - Cascavel/PR. 

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Obras rurais, aviários, chiqueiros, galpões
Marechal Cândido Rondon/PR
Fone (45) 3254-6516

INFORMÁTICA

MICROLINS INFORMÁTICA - 25% de desconto
Rua Paraná, esq. Sete de Setembro
Fone (45) 3038-9100

RESTAURANTE

RESTAURANTE KILOGRAMA - 10% de desconto - 
Av. Brasil, 6792 - Fone 9975-6172

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS - 10% de desconto
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

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

LIVRARIA

CNA - ESCOLA DE INGLÊS
15% de desconto
Fone (45) 3037-7793

UNICESUMAR - 20% de desconto
Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

AMAZING INGLÊS - 30% de desc. na matrícula e 
10% desc. em mensalidades
Av. FAG, 190 - S. Inácio - Cascavel/PR
Fone (45) 3096-8686
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23 LYRO ILTOR KOPPENHAGEN
23 JOCE MARI SCHEFFER MASSAROLLO
23 OSVALDO JOSE BERNARDI CASAGRANDE
23 IVANETE RIBEIRO PENGA
23 MARCIO ROBERTO DAL GALO
24 ADAO APARECIDO RODRIGUES
25 AGENOR TOMBINI
25 ENI FATIMA COLHER DA SILVA
25 JAIRO FRARE
25 JAIR FRANCISCO NUNES
26 ADAIR OLDONI
26 JOSE STEFANELLO
26 GIOVANI WEBBER
27 ALCEU STOCKER
27 AGASSIZ LINHARES NETO
27 VANESSA MIRIAN DOLLA
28 LEDA THEREZINHA STIEVEN LAGO
28 ALEXANDRE DA SILVA FORTES
29 IVONE MARTHA BAUTITZ
29 EDMUNDO ASCARI
30 JOAO MARCELINO DOS SANTOS
30 CELIO PIOVESAN
30 JULIANA CRISTINA ZANOTTO
31 ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
31 JOAO PAULO ZITTERELL
31 LILIANE CARVALHO DA SILVA BARREIROS

1 CLOVIS PEDRO BASTIAN
3 OSMAR LUIS BONAMIGO
5 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
5 NELLI CRIMINACIO FERNANDES
6 VALMOR STOFELA E/OU
8 DAIR CAVICHION
8 LEONOR GESUALDO DE OLIVEIRA
8 NEUSA MARIA NICHETTI PANIZZON
9 ADELIA BARATTER
9 LUANA CAROLINE WAGNER
10 CARLOS PEDRO PIANA
10 IVO JOSE FAGUNDES
10 RENATO LUIZ OTTONI GUEDES
10 MARCIA FESTUGATO CANTO
11 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
11 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO
12 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE
12 JOSE ROMILDO VICENTINI
12 RENATO ARCHILE MARTINI
12 RAFAEL SANTIN
13 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13 NESTOR SALVATTI

Parabéns!
DIA NOME DO ASSOCIADO
1 CLOVIS PEDRO BASTIAN
3 OSMAR LUIS BONAMIGO
5 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
5 NELLI CRIMINACIO FERNANDES
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10 MARCIA FESTUGATO CANTO
11 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
11 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO
12 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE
12 JOSE ROMILDO VICENTINI
12 RENATO ARCHILE MARTINI
12 RAFAEL SANTIN
13 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13 NESTOR SALVATTI
13 ADELINO RIBEIRO SILVA
14 BERNARDO MILANO JUNIOR
14 CELSO HIDEKI KIMURA
14 GUSTAVO VICENTIN ROMERO
14 EDUARDO OLEINIK
14 BRUNA REBELLATO LINHARES
15 ORIDES CARNIEL
15 VALDECIR DALGALO
16 ENIVALDO GHEDIN
16 FERNANDA CRISTINA VICENTIM ROMERO BIAGI
18 HEINZ SELBMANN
18 SIMONE SMARCZEWSKI COSTANZO
18 FRANCISCO ROSSI
19 NELSON PERTUZATTI
19 ANA MARIA SPECHT
19 MARLI CHERLOWSKI
20 MILTON PEDRO LAGO
20 JULIO SHUNITI OGASSAWARA
20 GUILHERME LAGO NETO
21 FRANCISCO SMARCZEWSKI
21 ARI CASSOL
21 DOMINGOS ISRAEL DA ROSA
22 GENEZIO REDIVO
22 ELSON GONCALVES VIANA
22 CELESTE TEBALDI

AGOSTO

JULHO

Valores mais 
acessíveis
para você 
Produtor 

Rural!

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 
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Diretora Técnica Médica
Dra. Selma Miyazaki - CRM-PR: 12511

45 2101-4242 | www.hospitaldeolhos.com.br
Rua Minas Gerais, 1986 | Centro | Cascavel/PR


