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FAÇA O DESIGN DA EMBALAGEM
DO SEU PRODUTO SER O SEU
GRANDE DIFERENCIAL NO 

PONTO DE VENDA!

Não basta ter um bom produto, ele
precisa ter uma boa apresentação no
ponto de venda. O design da embalagem ou rótulo
pode ser o responsável pelo sucesso ou fracasso de um produto. Deixe o visual 
de sua marca com que está há mais de 20 anos criando logomarcas, embalagens,
rótulos e layouts de produtos que são sucesso no mercado. 

ESTÚDIO DE DESIGN • EMBALAGENS & RÓTULOS
• CRIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
   DE MARCAS
• DESENHOS & ILUSTRAÇÕES
• MATERIAIS PARA PDV
• FOLDERS E MATERIAIS GRÁFICOS

• EMBALAGENS & RÓTULOS
• CRIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
   DE MARCAS
• DESENHOS & ILUSTRAÇÕES
• MATERIAIS PARA PDV
• FOLDERS E MATERIAIS GRÁFICOS

(45) 3037-7829 / (45) 9972-6113 - Cascavel/PR

CLIENTE: Frigorífico Itaquiraí
JOB: Linha de embalagens Frango Bello

CLIENTE: Macarrão Viccari
JOB: Linha de embalagens

CLIENTE: Plantar
JOB: Rótulo

CLIENTE: Moinho Tradição
JOB: Embalagem Trigo

CLIENTE: Geriba Alimentos
JOB: Linha de produtos em conserva
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Entrevista

Nesta edição

O entrevistado dessa edição é
Alyson Paolinelli, presidente 
executivo da Associação Brasileira dos 
Produtores de Milho (Abramilho).
Pág. 8

Capa
Destacamos, nessa edição 47, a 
possibilidade de  reconhecimento do 
Estado do Paraná como área livre da 
Febre Aftosa sem vacinação. A intenção 
do Governo é de abrir novos mercados 
para a carne paranaense, mas a decisão 
gera discussões entre agropecuaristas e 
líderes do setor. Pág. 14

SindiRural nº 47 - Maio/2015

Governo prorroga
CAR por mais um ano
A ministra do Meio Ambiente anunciou, 
no início do mês de maio, a prorrogação 
do prazo para a realização do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Pág. 16

Lei pode restringir o 
uso de agrotóxicos
A Câmara de Vereadores de Cascavel 
aprovou uma lei que limita a aplicação 
de defensivos agrícolas. Se for 
sancionada pelo prefeito, a nova 
legislação afetará todos os pequenos 
produtores do municipio. Pág. 12

LEIA TAMBÉM
• Mastite ambiental: Saiba como prevenir 
e tratar a doença.  Pág. 18
• Capacitação é tema de curso em Cascavel. 
Pág. 20
• ADDAV: Entidade recolherá sobras de 
defensivos. Pág. 22
• Caminhoneiros: Atualização da lei 
favorece agricultura. Pág. 24
• Vazio forrageiro: Milheto é a solução 
para falta de pasto.  Pág. 26
• Indústrias terão que recolher 
embalagens. Pág. 28
• Iapar apresentou novas variedades de 
feijão. Pág. 32
•Pastagens degradadas: Projeto do MAPA 
está a todo vapor.  Pág. 34
• PDA: Sustentabilidade no agronegócio é 
foco. Pág. 36

Potássio está em 
falta no solo do PR
Deficiência é resultado do uso de 
cultivares modernas de soja que sugam 
mais nutrientes do solo. Pág. 30
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R. Recife, 138 - 2º andar S. 21 - Cascavel/PR
Fone (45) 3035-4188 / 9972-1546

agrozan@zancanaro.com.br
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Só em Cascavel temos 88 
mil cabeças de gado e na nossa 
região, 660 mil. Precisamos 
nos unir para chegarmos a uma 
condição que beneficiará a todos 
nós. Não precisaremos mais pagar 
pelas vacinas e novos mercados 
serão abertos, possibilitando que 
aumentemos nossa produção e, 
respectivamente, os nossos lucros. 
De acordo com nosso escritório 
regional da Seab, a taxa de vacinação 
nos municípios que ela abrange é de 
96% - número considerado ótimo.

Portanto caros pecuaristas, 
continuem respeitando a vacinação 
e cobrando dos vizinhos e amigos 
que façam o procedimento em todos 
os bovinos e bubalinos com até dois 
anos. O resultado desse esforço será 
recompensador. 

Apesar do Paraná estar próxima 
de obter o status de área livre de 
aftosa sem vacinação, ainda faltam 
alguns degraus para galgarmos. 
Um deles é colaboração de todos 
os pecuaristas e produtores rurais 
do nosso Estado, levando a sério e 
continuando a vacinar o seu rebanho 
durante as campanhas de vacinação. 
Ela começou no dia 1º de maio e vai 
até o dia 31 do mesmo mês. 

Quem não estiver com o rebanho 
em dia com a vacina, além de 
prejudicar todo o planejamento do 
Estado e o controle sanitário das 
propriedades rurais vizinhas, pode 
sentir no bolso. A multa é pesada 
para quem não vacina e para quem 
não comprova. Nas propriedades 
com até 10 animais, a multa agora 
é de R$ 752, independente se 

apenas um animal não foi vacinado. 
Nas propriedades com mais de 10 
animais, a multa é também de R$ 
752, mais R$ 75,28 por animal não 
vacinado. Essa mesma penalidade é 
aplicada para quem não comprovou a 
vacinação, que atualmente pode ser 
feita pelo sistema on-line no site da 
Adapar.

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Não deixe de vacinar contra a aftosa
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ENTREVISTA

Alysson Paolinelli, atualmente presidente-executivo da Associação 
Brasileira dos Produtores de Milho (Abramilho) é ex-Ministro da 
Agricultura. Engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal 
de Lavras/MG, já foi Secretário de Estado de Agricultura de Minas 
Gerais por três vezes, chefe da Delegação Brasileira na Conferência 
Mundial de Alimentos da FAO, presidente da Associação Brasileira 
de Educação Agrícola Superior do Brasil, presidente da Confederação 
Nacional de Agricultura do Brasil, além de um dos responsáveis pela 
criação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
e pelo desenvolvimento do Proálcool. Em 2006, foi laureado com 
o prêmio World Food Prize, que condecora personalidades que 
contribuíram significativamente para a diminuição da fome no 
mundo.

SINDIRURAL- Na época em que o 
senhor era ministro, existia um núme-
ro muito grande de empresas nacionais 
que desenvolviam híbridos e realizam 
pesquisas no milho e em outras plantas. 
Hoje elas estão em um número muito 
pequeno no mercado, hoje recheado de 
multinacionais. Como o senhor analisa 
essa situação.

ALYSSON PAOLINELLI - Isso é um 
efeito da globalização. No mundo inteiro está 
acontecendo isso. Ainda bem que nós temos 
a Embrapa aqui no Brasil, que eu ajudei a 
fundar e é uma referência. Na minha visão, a 
tendência é que as grandes corporações cada 
vez mais desenvolvam tecnologias em mais 
alto grau. Compete aos estados, municípios 
e países dependentes da agricultura, como o 
Brasil, realizar sua tarefa também e a Embra-
pa é a nossa esperança. Por isso, o governo 
deve investir muito mais nela e todos os pro-
dutores devem acordar para isso e apoiá-la 
nesse sentido. A Embrapa não pode ficar à 
mercê de bons e maus momentos.  

“A grande demanda 
mundial é de milho”

SINDIRURAL - O cultivo de milho, ao 
longo dos anos, principalmente pela po-
tência da soja, acabou se consolidando 
como segunda safra no Brasil. Existe al-
guma preocupação da Abramilho em não 

deixar a produção brasileira cair, tendo 
em vista que o milho é essencial para a 
produção de ração animal?

ALYSSON PAOLINELLI - Analiso de 
duas formas. A cultura do milho cresceu tam-
bém no Brasil. Ela foi deixada de lado pela soja, 
mas nós fomos aos poucos recolocando essa 
produção. Todo mundo que produz propõe a 
relação soja milho um para três. A dobradi-
nha de soja e milho no mundo inteiro é um 
de soja para três de milho. Isso acontece na 
Argentina, na Europa, nos Estados Unidos e 
em outros lugares. No Brasil hoje nós estamos 
um pra um e essa tendência mundial também 
virá para cá. Nós vamos ter que aumentar 
nossa produção, porque há demanda. Interna 
e externa. China, Paquistão e a África, esta 
última, um capítulo à parte porque comprar 
para alimentação humana são grandes com-
pradores e a maior demanda do mundo hoje é 
a do milho. Ele vai passar da soja. O mercado 
de milho tem grande potencial no mundo.

SINDIRURAL - A oscilação do preço 
do milho afasta muitos produtores ru-
rais. Qual é o motivo para tamanha ins-
tabilidade?

ALYSSON PAOLINELLI - Isso acontece 
em países que não tem políticas públicas. Se 
o Brasil tivesse uma política de crédito, de 
seguro agrícola, de preço mínimo melhores e 
sobretudo recursos de comercialização e para 
investimentos em infraestrutura, não tería-
mos esse problema. Os produtores de milho 
ficariam satisfeitos, os consumidores e tam-
bém os exportadores. 

SINDIRURAL - O Paraná é autossus-
tentável em milho. Qual é a importância 
do grão para o Estado?

ALYSSON PAOLINELLI - Graças a Deus 
o Paraná não só produz, mas também conso-
me o milho plantado no Estado. Isso é muito 
importante. O ideal é nós exportamos o milho 

ALYSON PAOLINELLI - PRESIDENTE EXECUTIVO DA ABRAMILHO

“Na minha visão, a 
tendência é que as grandes 
corporações cada vez mais 
desenvolvam tecnologias 
em mais alto grau. Cabe 
aos estados, municípios 
e países dependente sda 

agricultura, como o Brasil, 
realizar sua tarefa 

também   ”
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que tenha duas asas, um bico, peito e duas 
coxas ou então um focinho, duas orelhas e 
quatro pernis. 

SINDIRURAL - O que o produtor de 
milho pode fazer para garantir sempre 
uma boa safra?

ALYSSON PAOLINELLI - Precisa uti-
lizar tecnologias do mais alto grau e sempre 
estar informado sobre as novidades do cam-
po, aproveitando os avanços da biotecnologia. 
Além disso, todo o grande produtor rural pre-
cisa de política pública para escoar sua produ-
ção. Isso tem acontecido no mundo todo. Nos 
Estados Unidos o governo chegou a comprar 
quatro safras, mas não deixou o produtor ter 
prejuízo e o preço cair. 

SINDIRURAL - Quais são as ações 
e projetos da Abramilho para manter o 
mercado do milho atrativo e estimulá-

-lo?
ALYSSON PAOLINELLI - Nós temos um 

plano completo para a produção de milho no 
Brasil para ocuparmos essa demanda que o 
mundo inteiro precisa. E a apresentamos ao 
Governo Federal, com a esperança de que eles 
vão interpretar como importante e implantá-
-lo. Uma das iniciativas para aumentar nossa 
produção é ocupar as áreas com pastagens 
degradadas, que podem ser transformadas em 
campos de milho.

SINDIRURAL - Há uma previsão 
de que os estoques deste ano sejam os 
maiores da história do País. Como o se-
nhor analisa isso.

ALYSSON PAOLINELLI - A demanda 
do mundo é muito maior. A China, a Índia e 
outros grandes países são grandes consumi-
dores. Nós precisamos é saber comercializar. 
Mercado tem, só falta nós produzirmos. 

SINDIRURAL - Quais ações a entida-
de acredita que deveriam partir do Go-
verno Federal para melhorar e estimular 
o cultivo e para estimular a agricultura 
no País? 

ALYSSON PAOLINELLI - Precisarí-
amos fazer um sistema completamente di-
ferente do atual. No entanto, eu creio que a 
Kátia [Kátia Abreu, ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento] tem tendência a 
mudar o cenário, porque ela conhece. Tenho 
esperança que ela será uma boa ministra, 
pois ela tem competência.  Todos nós, todos 
os profissionais do setor sabem o que deve 
ser feito. São vários itens que o Brasil precisa 
investir, como por exemplo em infraestrutura. 
Não sei os motivos para o País estar há mais 
de 20 anos sem investir nesse segmento. Po-
lítica pública de qualidade é o caminho para 
o agronegócio do Brasil continuar avançando. 

“Nós temos um 
plano completo 
para a produção 
de milho no Brasil 
para ocuparmos 
essa demanda 
que o mundo 
inteiro precisa. E a 
apresentamos ao 
Governo Federal, 
com a esperança 
de que eles vão 
interpretar como 
importante e 
implantá-lo ”
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REGISTRO

A Faep (Federação da Agricultura do Estado 
do Paraná) reuniu produtores rurais neste mês 
de abril no Sindicato Rural Patronal de Cascavel 
para realizar a atualização dos custos de produ-
ção da avicultura e da suinocultura da região. 

Celso Fernando de Oliveira, veterinário do 
departamento técnico da Faep, acompanhado 
pelo economista e consultor da Faep, Ademir 
Girotto, foram os responsáveis pela condução do 
trabalho, que é semestralmente atualizado. São 
revistos os preços pagos ao produtor, dos equi-
pamentos, dos custos entre outros. 

“Essa planilha de custos mostra que nós es-
tamos vivos. Os avicultores precisam se unir em 
busca de melhores remunerações, mas o pessoal 
não se mobiliza”, comentou o avicultor Adair 
Oldoni. 

De acordo com Celso, o cenário da avi-
cultura se mantém estável. “Tradicionalmente 
a remuneração da avicultura é pequena e nem 

Paraguai é alternativa de exportação ao Brasil

Com produção de grãos crescente e 
estrutura de exportação reforçada, o Paraguai 
estabelece uma rota fluvial de escoamento de 
soja cada vez mais movimentada. O embarque 
em terminais instalados nos rios Paraná 
e Paraguai ampliam sua área de influência 
gradualmente, apurou a Expedição Safra – 
sondagem técnico-jornalística que percorre 
da América do Sul à América do Norte 
averiguando a produção de grãos do início ao 
fim do ciclo – em visita de 3,5 mil quilômetros. 

Com 9,1 milhões de toneladas de soja 
e potencial para 3,3 milhões (t) de milho, 
a produção total de grãos Paraguai chega 
a 15 milhões (t), patamar semelhante ao 
atingido no passado. Esse desempenho 
estimula investimentos ligados à logística de 
escoamento.  “Da produção à logística, um 
novo Paraguai surge do agronegócio. Isso 
porque sua evolução na capacidade produtiva 
de grãos fez com que houvesse novos 
investimentos em logística”, analisa Giovani 
Ferreira, coordenador da Expedição Safra.

Sem acesso direto ao mar, a produção 
paraguaia chega ao Atlântico por meio de 

Paraguai desponta como rota de escoamento de grãos

Tabelas de custos 
de avicultura e 
suinocultura é 
atualizada

Tabela de custos é fundamental para buscar melhores remunerações

sempre fornece o lucro esperado, levando em 
conta os gastos fixos e variáveis. No entanto, ela 
mantém o produto ativo e é estável, diferente da 
suinocultura, que é alvo de muitas crises”, disse.

Celso explica que essa tabela de custos re-
gionais desenvolvida e disponibilizada pela Faep 
aos produtores é uma ferramenta de negociação. 

“Com a provável nova legislação, que prevê a 
criação de conselhos em fábricas e integradoras 
para discutir preços e tudo que envolve o seg-
mento, os produtores terão mais uma ferramen-
ta para buscar melhores remunerações. Quanto 
mais eles tiverem conhecimento e a dominarem, 
mais a categoria pode melhorar”, concluiu.  

barcaças que descem os rios Paraná e Paraguai 
até os portos da Argentina. O transporte 
rodoviário, que na década de 1990 escoava 
mais da metade dos grãos exportados, agora 
tem apenas 10% da soja.

Com as restrições aos grãos transgênicos 
no Porto de Paranaguá no início da década 
passada, o Paraguai se obrigou a estruturar a 
rota de escoamento fluvial. Hoje conta com 3 
mil barcaças e 150 rebocadores, distribuídos 
em mais de 30 pontos de embarque. 

O modelo, ainda em estruturação, 
apresenta custos menores que o modelo de 
transporte amplamente usado no Brasil, mais 
dependente das rodovias. “Existe possibilidade 
concreta de o Brasil exportar pelo Paraguai 
parte da produção de soja de Mato Grosso 
do Sul e do Paraná. Não está descartado o 
embarque de grãos também de Mato Grosso. 
Isso depende de ajustes logísticos. No Paraguai, 
ainda não permite o uso de caminhão bitrem, 
por exemplo”, avalia Ferreira.



Maio de 2015 11

A ministra da Agricultura, Kátia 
Abreu, confirmou que o Governo Federal 
iniciou os trabalhos para o Brasil criar 
uma Lei Agrícola a fim de consolidar to-
dos os programas de politica do setor  em 
uma única legislação. O anúncio ocorreu 
durante cerimônia de abertura da feira de 
tecnologia agrícola Agrishow 2015, em 
Ribeirão Preto (SP).

 Kátia Abreu adiantou que as primeiras 
análises já foram traçadas por especialis-
tas do setor após aval dado pela presidente 
Dilma Rousseff. O objetivo é criar uma Lei 
Agrícola para cinco anos. “Nós estamos 
iniciando os estudos para termos no Brasil 
uma Lei Agrícola, como os americanos tem 
a Farm Bill e os europeus à Política Agrí-
cola Comum (PAC) da União Europeia. Nós 
não queremos mais viver no improviso, 
ano a ano, com o Plano Safra”, destacou.

 A ministra da Agricultura também 
antecipou os suportes que vão embasar a 
futura Lei Agrícola do Brasil. “O seguro 
agrícola deverá ser o pilar mais importante, 
com o seguro para intempéries climáticas 

Kátia Abreu quer criar lei agrícola

A fim de melhorar regras de atuação, o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) constituiu grupo de trabalho, que 
tem como meta elaborar proposta de revisão da 
Instrução Normativa nº 30, de 07 de junho de 
2006. A instrução regulamenta a habilitação de 
médicos veterinários que atuam no setor priva-
do. A Portaria foi publicada no Diário oficial da 
União (DOU). 

Segundo a Instrução, o objetivo é estabelecer 
novas regras de habilitação de médicos veteriná-
rios que atuam no setor privado, para execução 
de atividades previstas no Regulamento Técnico 
do Programa Nacional de Controle e Erradicação 
da Brucelose e da Tuberculose Animal (PNCE-
BT). A norma se refere ainda à realização de tes-
tes diagnósticos, encaminhamento de amostras 
para laboratórios credenciados e participação no 
processo de certificação de estabelecimentos de 
criação livres ou monitorados para brucelose e 
tuberculose bovina e bubalina.

Governo define 
normas para 
combate à brucelose 
e tuberculose

O deputado federal Evandro Roman (PSD) 
participou de um café da manhã no Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel no mês de abril. Na 
ocasião, o parlamentar foi recebido pelos diretores 
da entidade e vários associados. O deputado fez 
um relatório sobre as atividades que desempenha 
na Câmara Federal e sobre seu comprometimento 

Deputado Evandro Roman faz visita ao Sindicato Rural

Ministra Kátia Abreu: “Não 
queremos mais viver no improviso”

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, repassou ao deputado federal Evandro Roman as reivindicações da categoria

com o agronegócio no Paraná. Roman participa 
ativamente de comissões especiais, como a que 
envolve a PEC 215, que rediscute a demarca-
ção de terras indígenas, além de ser membro da 
bancada ruralista da Casa. Em pouco tempo de 
atuação, ele já conseguiu R$ 300 mil, via emenda 
parlamentar, para readequação de estradas rurais 

do Município de Cascavel. “Ele se colocou à dis-
posição da nossa categoria para ajudar no que for 
preciso e defender as nossas bandeiras e reivin-
dicações na área do campo e da produção. Ele 
deixou claro que está disposto a trabalhar muito 
por Cascavel”, resumiu o presidente do Sindicato 
Rural, Paulo Orso.

e o seguro agrícola de renda para termos 
uma lei que o Brasil merece”, ressaltou 
Kátia Abreu. Depois de finalizado o pro-
jeto de lei, o texto deverá ser aprovado no 
Congresso. Por fim, ela adiantou que o 
preço mínimo do trigo também será au-
mentado em 4,5%.
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CASCAVEL

Nova lei restringe o 
uso de agrotóxicos

A Câmara Municipal de Cascavel aprovou 
no dia 5 de maio, por unanimidade, o subs-
titutivo do Projeto de Lei 142 de 2014, de 
autoria do vereador Paulo Porto (PCdoB), que 
regulamenta o uso de agrotóxicos em Cascavel 
e impõe uma série de restrições em sua apli-
cação na lavoura. Com a aprovação, o projeto 
seguiu para a análise do prefeito Edgar Bueno 
(PDT), que deverá sancioná-lo ou não.

A nova lei prevê a proíbição da utilização 
dos defensivos agrícolas próximos de cre-
ches, escolas, núcleos residenciais (vilarejos 
e distritos) e unidades de saúde. Ela obriga os 
produtores rurais, que possuem propriedades 
próximas a esses locais, a respeitar uma dis-
tância de 300 metros na aplicação dos defen-
sivos. Neste item, o vereador aceitou suges-
tão da diretoria do Sindicato Rural, de reduzir 
para 50 metros se o agricultor construir uma 
barreira verde - que deverá ser composta por 
duas linhas próximas com espécies não frutí-
feras, de crescimento rápido e nativas.

A lei também prevê que o Município faça 
campanhas que visem conscientizar e infor-
mar a população em geral sobre o uso e os 
cuidados na aplicação de qualquer tipo de 
defensivo. Entre as sanções previstas está, 
em primeiro lugar, a advertência aos que não 
cumprirem a legislação, seguida de multa de 
até 30 UFMs (Unidades Fiscais do Município), 
equivalente a R$ 961. Se o produtor rural 
reincidir, o valor da multa será cobrado em 
dobro.

Para o vereador Paulo Porto, autor da 
lei, “é papel do poder público criar políticas 
de controle, regulação e proibição dos agro-
tóxicos”. O responsável pela regulamentação 
será o Poder Executivo, que também terá que 
fiscalizar o cumprimento da lei. 

IMPACTO NAS PROPRIEDADES
Várias comunidades e distritos de Cas-

cavel serão afetados pela lei, uma vez que 
há uma série de pequenas propriedades que 
circundam as vilas ou “núcleos residenciais”, 

A Câmara de Vereadores de 
Cascavel aprova lei que limita 
a aplicação de defensivos nas 
lavouras do município

os postos de saúde, escolas entre outros. Um 
deles é São Salvador. 

A agricultura aposentada Josefina For-
menton acha que a lei não vai “vingar”. Se-

gundo ela, a lei prejudica a categoria. “Não 
usamos defensivos porque queremos. Se não 
usamos, não colhemos. Essa lei prejudica 
principalmente os pequenos agricultores e eu 

O Sindicato Rural Patronal de Cas-
cavel foi procurado em duas ocasiões 
pelo vereador Paulo Porto para discutir o 
projeto. O vereador Nei Haveroth também 
conversou com a entidade sobre a lei. A 
diretoria se posicionou contrária à aplica-
ção da lei, mas mesmo assim fez algumas 
sugestões de mudança importantes, como 
a retirada da parte hídrica do projeto. An-
tes, a lei tinha a intenção de manter as 
mesmas distâncias restritivas para o uso 
dos defensivos agrícolas aos mananciais 
de captação de água para população, tanto 
terrestres como subterrâneos, nascentes, 
rios e córregos. “Se a restrição a parte 
hídrica tivesse sido mantida, praticamente 
inviabilizaria a agricultura em Cascavel”, 
comenta o presidente do Sindicato Rural, 
Paulo Orso. O vereador se convenceu e 
mudou de ideia quando os diretores do 

Sindicato Rural sugeriu mudanças
Sindicato lhe mostraram o impacto da 
proposta. No entanto, alguns pontos não 
foram contemplados, como a manutenção 
da “severa distância de 300 metros para 
aplicação de agrotóxicos”, analisou Orso. 
O presidente do Sindicato Rural pediu a di-
minuição para 100 metros dessa distância 
mínima em propriedades próximas de nú-
cleos residenciais, escolas e unidades de 
saúde, que mesmo assim ainda é o dobro 
do que prevê a legislação estadual sobre o 
tema e 50 metros se o agricultor construir 
a barreira verde. Os diretores do Sindicato 
Rural ainda fizeram outras sugestões que 
não foram acatadas no texto da lei, como 
por exemplo a criação de mecanismos que 
obriguem o produtor a utilizar equipamen-
tos de proteção individual (EPI’s) e os 
aplicadores passarem por cursos de trei-
namento no manejo de agrotóxicos.

Os vereadores cascavelenses aprovaram por unanimidade o projeto de lei
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Mesmo contrários à nova lei, os diretores do Sindicato Rural sugeriram mudanças que não foram totalmente aplicadas no texto final

em todos esses anos não conheço ninguém 
que ficou doente por isso. Como eles vão vi-
ver só com um pedacinho de terra sem utilizar 
agrotóxico?”, reclama.

Já o agricultor Hélio Otfinoski tem sua 
propriedade quase em frente à escola de São 
Salvador. Informado sobre a nova lei, ele se 
revoltou. “Esses políticos não têm mais o que 
inventar?”, questionou. Ele conta que os pe-
quenos agricultores, principalmente os que 
vivem da olericultura precisam usar defensi-
vo frequentemente. “Eles utilizam, mas só em 
horários que não funciona o posto de saúde 
nem o colégio. Eu uso muito pouco. Em vez de 

“O vereador que 
inventou essa lei vai 

ter que tratar da gente. 
Vamos ter que ir até a 
casa dele para ele nos 

sustentar”TEREZA MARCON
Agricultora 

proibir, deveriam ser feitos cursos para en-
sinar o pessoal a usar direito e usar menos”, 
disse.

“O vereador que inventou essa lei vai ter 
que tratar da gente. Vamos ter que ir até a 
casa dele para eles nos sustentar”, ironizou a 
agricultora Teresa Marcon, ao ser informada 
sobre detalhes da lei.  Ela concorda que devem 
existir regras para utilização dos defensivos, 
mas discorda da proibição. “Não usamos por-
que queremos. É uma necessidade. Precisa-
mos dele para limpar a lavoura. Se formos 
voltar para a enxada, vamos todos morrer de 
fome”, lamenta. 
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A campanha de vacinação contra febre 
aftosa no Paraná, que acontece durante todo o 
mês de maio, pretende vacinar  cerca de 4 mi-
lhões de cabeças de gado e de búfalos com até 
24 meses de idade. Se depender da vontade do 
Governo do Estado do Paraná essa será a úl-
tima campanha contra a doença nos rebanhos 
paranaenses. A intenção é de que o Paraná 
conquiste o status de área livre de aftosa sem 
vacinação junto à OIE (Organização Mundial 
de Saúde Animal). O processo já foi iniciado 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA), sob chancela OIE. No 
entanto, para a realização deste feito, ainda 
faltam algumas etapas. A OIE regulamenta 
o segmento e o MAPA o controla no Brasil. 
Desde a solicitação do Governo, o MAPA vem 
analisando se o Estado terá condições para li-
dar com situações atípicas, como por exemplo 
controlar sua entrada e evitar a disseminação 
da doença. 

De acordo com o gerente de Saúde Ani-
mal da Adapar (Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná), Rafael Gonçalves Dias, o 
MAPA fará uma auditoria no mês de julho ou 
agosto no Paraná para determinar se o Esta-
do preenche todos os pré-requisitos para se 
tornar uma área livre de aftosa. A decisão 
deve sair em setembro. “Só então nós sabe-
remos se esta campanha de maio será a últi-
ma. Desta forma, a segunda etapa da vacina-
ção, realizada em novembro, não ocorreria. 
Porém, nós só saberemos depois da análise 
do MAPA. Ainda é cedo para ter certeza”, co-
menta. “Por enquanto, tudo continua normal 
e todos os pecuaristas tem que vacinar seus 
animais com até dois anos”, completa.

Outros pontos que fazem parte da aná-
lise do MAPA são obras de infraestrutura 
e contratação de servidores. O governador 
Beto Richa inaugurou uma das barreiras 

FEBRE AFTOSA

físicas que estão sendo implantadas nas di-
visas com São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
que aperfeiçoam o sistema de vigilância sa-
nitária e o trânsito de animais no Estado e 
já assinou, no último dia 7, um decreto que 
autoriza a contratação de 169 novos servido-
res que vão reforçar a equipe de fiscalização 
da Adapar. As medidas são essenciais para 
obter o selo da OIE.

Há também, segundo Rafael, algumas 
desvantagens sobre deter uma área livre de 
aftosa, o que gera muita discussão. O Estado 
fica isolado, assim como Santa Catarina. Os 
criadores ou produtores não podem comprar 
animais de outros estados para a engorda e 
também para o abate. Neste último item, há 
algumas exceções, que precisam ser respaldas 
pelo Mapa. Por outro lado há muitas vanta-
gens, como o valor agregado nas exportações 
de carne.

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O diretor-presidente da Agência de De-

fesa Agropecuária (ADAPAR), Inácio Afonso 
Kroetz, juntamente com o secretário estadual 
da Agricultura e do Abastecimento, Norberto 
Ortigara, defendeu durante audiência pública 
na Assembleia Legislativa realizada no dia 11 
de maio na Asssembléia Legislativa do Para-
ná, que entidades de classe da agropecuária 
paranaense apoiem o processo de suspensão 

Intenção do Governo do Estado, 
de conquistar junto à OIE status 
de área livre de aftosa sem 
vacinação, está gerando polêmica 
no setor da agropecuária

Fim da vacinação no 
PR divide opiniões 

“O reconhecimento 
internacional de área livre 
sem a vacina é um grande 

passaporte para que 
possamos acessar outros 

mercados”NORBERTO ORTIGARA
Secretário de Agricultura

Auditoria do MAPA no Estado será realizada em julho e o resultado deve sair em setembro
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Líderes agropecuaristas tem opiniões diferentes

Para o presidente da Rural Leite, Cezar 
Dondoni, a proximidade do Paraná ficar 
sem febre aftosa é uma notícia muito boa 
e positiva para todos. Por isso, o criador 
deve levar ainda mais a sério a vacinação. 
“Antes de termos uma área livre de aftosa 
homologada, é uma obrigação do pecuaris-
ta vacinar seus animais. Não há nenhuma 
certeza ainda sobre quando chegaremos 
neste patamar, portanto, todos tem o dever 
de colaborar”, afirma.

João Cunha, presidente da SRO (So-
ciedade Rural do Oeste do Paraná), também 
afirmou que a entidade é a favor da área li-
vre de aftosa. “As lavouras de soja tomaram 
muitas áreas de pastagens no nosso Esta-
do. Para o Paraná se inserir fortemente no 
mercado da carne, precisa de novos nichos 
de mercado, que são proporcionados pela 
área livre de aftosa. Os locais que possuem 
esse status tem um grande poder de comer-

cialização pelo mundo inteiro”. salienta o líder 
agropecuarista.

O presidente do Núcleo de Criadores da Raça 
Angus do Oeste do Paraná, Agassiz Linhares 
Neto, disse que a entidade, de maneira unânime, 
é a favor do Paraná como área livre de aftosa. “O 
benefício é muito grande. Santa Catarina fechou 
o Estado e teve avanços muito grandes de gené-
tica e produção. É um anseio de muitos anos e 
nós pretendemos manifestar pessoalmente nos-
so apoio ao Governo do Estado, que está prepa-
rado para tomar todas as medidas necessárias 
para conseguir o título”, declara.

Já o presidente da Sociedade Rural do Para-
ná, Moacir Sgarioni, é uma das vozes expoentes 
contra o “fechamento do Estado”. Segundo ele, 
o Paraná não tem excedente de produção, não 
atendendo nem a demanda interna e o argumen-
to de que o status será bom para os criadores, 
não “nos convence”. “Em um mundo globalizado, 
fecharmos a nossa fronteira pode ser um tiro 

Agassiz Linhares Neto, presidente 
do Núcleo de Criadores Angus: “É 
um anseio de  muitos anos e nós 
pretendemos manifestar pessoalmente 
nosso apoio ao Governo do Estado.”

Moacir Sgarioni, presidente da 
Sociedade Rural do Paraná (SRP): 
“Em um mundo globalizado, 
fecharmos  a nossa fronteira pode ser 
um tiro no pé”

da vacinação contra febre aftosa nos rebanhos 
bovino e de búfalos do Paraná, já a partir de 
novembro deste ano. 

Para Ortigara, essa é a chance do Estado 
ampliar o comércio interno e externo para to-
das as carnes e consolidar megainvestimen-
tos industriais que estão em curso para suprir 
tanto o Brasil como o mercado internacional. 

A audiência contou com praticamente 

João Cunha, presidente da Sociedade 
Rural do Oeste (SRO): “Para o Paraná 
se inserir fortemente no mercado da 
carne, precisa de novos nichos de 
mercado que o status abre”

todas as entidades de classe que se posiciona-
ram, em sua maioria, a favor da continuidade 
do processo de suspender a vacinação contra 
febre aftosa no Paraná. 

ABERTURA DE MERCADOS
Se realmente concretizado o fim da va-

cinação, o Paraná será o segundo Estado 
brasileiro, atrás apenas de Santa Catarina, 
a manter a febre aftosa erradicada nos reba-

nhos de bovinos e bubalinos, o que permite a 
abertura dos mercados que remuneram me-
lhor as carnes bovina e suína, como os Es-
tados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul. “O 
reconhecimento internacional de área livre 
sem a vacina é um grande passaporte para 
que possamos acessar outros mercados”, 
disse o secretário de Agricultura Norberto 
Ortigara.

no pé. O mercado precisa ser soberano”, 
afirma. Sgarioni garante que as entidades 
não são contra o governo, mas gostaria de 
discutir mais um assunto tão importante. 
Várias sociedades rurais, núcleos de cria-
dores e associações defendem o mesmo 
ponto de vista e encaminharam um carta 
ao governador e ao secretário Ortigara ex-
pondo as razões de seu posicionamento.

Para Agassiz Linhares, os contrá-
rios ao objetivo do Estado são geralmente 
criadores que tem fazendas em outros es-
tados e querem fazer o trânsito livre dos 
animais. “São eles que trazem animais 
de fora, de baixa qualidade, que acabam 
desvalorização o preço de toda a cadeia 
de carne”, lamenta. A FAEP (Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná), que 
representa a nível estadual dos sindicatos 
rurais já se posicionou a favor do fim da 
vacinação.
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CAMPO

Governo prorroga o 
CAR por mais um ano
A ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, anunciou, 
no início do mês de maio, a 
prorrogação, por mais um ano, 
do prazo para os agricultores 
realizarem o Cadastro Ambiental 
Rural (CAR)

A adesão dos produtores ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) é uma das primei-
ras exigências do novo Código Florestal, 
aprovado em 2012. O CAR é um registro 
público eletrônico de âmbito nacional. O 
cadastro é obrigatório para todos os imó-
veis rurais do país e tem a finalidade de 
integrar as informações ambientais das 
propriedades e posses rurais, compondo a 
base de dados para controle, monitoramen-
to, planejamento ambiental e econômico e 
o combate ao desmatamento.

O prazo inicial para regularização era 5 
de maio de 2015, mas foi prorrogado pelo 
Ministério do Meio Ambiente para mais um 
ano, ou seja, 5 de maio de 2016. A prorro-
gação foi motivada por 48 pedidos de órgãos 
como secretarias estaduais e municipais, 
entre eles a Faep (Federação de Agricultura 
do Estado do Paraná). Até agora, 52, 8% 
da área total de 373 milhões de hectares 
passíveis de regularização ambiental está 
inscrita no sistema informatizado que dará 
início ao processo.

Mais de 1,4 milhão de imóveis rurais 
de todo o país se encontram dentro da lei. 
O número corresponde a 196,7 milhões de 
hectares de área cadastrada. “Houve uma 
expressiva adesão ao CAR e muitos agri-
cultores participaram em caráter voluntá-
rio ao programa de regularização”, avaliou 
Izabella Teixeira. O Rio Grande do Sul, por 
exemplo, não tinha preenchido nem 1% dos 
cadastros e é um dos exemplos práticos de 
que havia necessidade de dilatar o prazo. 

Os investimentos para a implantação 
do Sistema Eletrônico do CAR (SiCAR) 
somaram R$ 140,5 milhões. Desse total, 
R$ 100 milhões foram destinados somente 
para a aquisição das imagens de satélite 
usadas no processo. 

O presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel, Paulo Orso, salienta que a en-
tidade está apta a orientar os agricultores 
no processo de regularização e obtenção do 

Todas as propriedades rurais do país 
acima de quatro módulos, precisam ser 
cadastradas no Sistema Eletrônico do 
CAR (SiCAR), com imagens georrefe-
renciadas de todo o território nacional. 
O tamanho desses módulos variam con-
forme o Estado, sendo que no Paraná a 
regra vale para propriedades acima de 72 
hectares. As inscrições são condições 
necessárias para que os imóveis façam 
parte do Programa de Regularização Am-
biental (PRA). Isso dará início ao pro-
cesso de recuperação ambiental de áreas 
degradadas dentro dos terrenos, conforme 
prevê a Lei 12.651, de 2012, a chamada 
Lei Florestal. Caso não faça o cadastro, 
o responsável pelo imóvel ficará impos-
sibilitado de obter crédito rural, além de 
entrar em situação de insegurança jurídi-

Entenda o cadastro

Ao lado do ministro Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário, a ministra Teixeira 
Izabella fez o anúncio da prorrogação

ca. O CAR, no entanto, não tem relação 
com questões fundiárias. Ou seja, é um 
documento declaratório sobre a situação 
ambiental de uma área cuja responsa-
bilidade de manutenção é daquele que 
declarou e, portanto, não gera direitos 
sobre a forma de uso do solo.

A inscrição no CAR é realizada por 
meio do SiCAR, que emite um recibo, 
seguindo a mesma lógica da declaração 
do Imposto de Renda. É possível fa-
zer retificações caso haja informações 
conflitantes. Depois de cadastrados, os 
proprietários ou posseiros com passivo 
ambiental relativo às Áreas de Preserva-
ção Permanente (APPs), de Reserva Le-
gal (RL) e de Uso Restrito (UR) poderão 
aderir aos PRAs da unidade da Federa-
ção em que estão localizados.

documento. “E apesar da prorrogação por 
mais um ano, insistimos para que o agri-
cultor não deixe para a última hora o regis-
tro”, frisa o dirigente.

M Ó V E I S  E M  M A D E I R A  D E  D E M O L I Ç Ã O

Dê um toque de bom gosto na decoração da sua casa
com o requinte e beleza de móveis rústicos!

facebook.com/rustmoveis

Móveis duráveis e ecológicos, 
de madeiras nobres, 100% tratadas
e produzidos artesalmente.

35
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MASTITE AMBIENTAL

A mastite ambiental é um dos problemas 
mais comuns nos rebanhos bovinos leiteiros 
espalhados pelo Brasil. Ela está presente em 
100% das propriedades e o pecuarista pode, 
com atitudes simples, diminuir ao máximo a 
incidência do problema que, em alguns casos, 
pode levar à morte do animal. Além do cus-
to com o tratamento desta doença, há grande 
prejuízo econômico em função da mesma.

A doença é causada por agentes cujo prin-
cipal reservatório é o ambiente onde a vaca 
vive, seja nas camas orgânicas, no barro ou 
onde há acúmulo de fezes e urina. As bacté-
rias causadoras são geralmente os estrepto-
cocos e as Gram negativas, principalmente 
os coliformes. Entre elas estão a Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae e a Streptoccus 
uberis.

 A forma clínica da doença é aguda e o 
pecuarista deve ficar atento aos sintomas. O 
mais comum dos sinais é a diminuição brusca 
do leite e o surgimento de um edema no úbere 
do animal, seguido de rubor e dor (inflama-
ção). “A bactéria pode causar uma toxemia, 
que se não tratada pode levar à morte”, explica 
o veterinário Renato Buso. 

Outros sintomas são a diminuição na 
produção de leite, febre, dificuldade de loco-
moção, depressão, falta de apetite e em vacas 
prenhas, pode ocasionar um aborto.  Durante 
a ordenha, o leite sai em pouca quantidade, 
dando lugar a um líquido claro de aspecto 
aquoso. “O pecuarista precisa estar sempre 
atento, porque em uma tarde a vaca pode es-
tar boa e na outra manhã já pode estar mal”, 
orienta Renato. 

Depois disso, é feito o tratamento com a 
medicação adequada, que dura de cinco a sete 

Saiba como prevenir 
e tratar a doença

A fita vermelha nas patas serve como identificador dos animais doente. Neste, a 
inflamação é discreta

A mastite ambiental, um dos 
problemas mais comuns nos 
rebanhos bovinos leiteiros 
espalhados pelo Brasil, 
está presente em 100% das 
propriedades rurais

Diagrama mostra ciclo e principais características de mastite
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Neste animal a inflamação é bem visível

“Onde há fezes, seja 
na cama ou na serragem, 
a bactéria está presente. 
Portanto, é necessário 
manter sempre o local 

limpo e zelar pela 
higiene (... )”

RENATO BUSO
Veterinário

delas é a aplicação de vacinas que fornecem 
mais resistência e imunidade aos animais. 
Outra é o foco e atenção total à higiene dos 
ambientes, equipamentos e dos animais. 
“Onde há fezes, seja na cama ou na serragem, 
a bactéria está presente. Portanto, é necessá-
rio manter sempre o local limpo e zelar pela 
higiene, tanto durante a ordenha, como na 
vaca e nas mãos do trabalhador. A aferição 
dos equipamentos também contribui na pre-
venção”, orienta. 

dias. Também é necessário o acompanhamen-
to veterinário durante o período, para analisar 
a evolução do quadro.

O veterinário ensina que além da obser-
vação do comportamento e dos sintomas, 
pode-se realizar dois tipos de exames clíni-
cos para ter certeza do diagnóstico. “O pro-
cedimento técnico adequado é a realização de 

um antibiograma, que identifica o antibiótico 
necessário para o tratamento e um exame de 
cultura bacteriana, para termos certeza de 
qual é o agente causador da doença”.

PREVENÇÃO
A erradicação dos agentes causadores da 

mastite ambiental é muito difícil, mas Buso 
explica que há maneiras de prevenção. Uma 
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O palestrante Werner Uhlmann, Osni Waltric, organizador do curso, e Gilberto Sobczak

O Harbor Querência Hotel foi palco nes-
te mês de maio de três dias de treinamento 
sobre práticas e procedimentos na armaze-
nagem de grãos. O curso foi promovido pela 
Aerar – Equipamentos para Silos Ltda, em 
parceria com diversas empresas, como a Cy-
cloar e a Cool Seed. Segundo o coordenador 
do curso, Osni Waltrick de Souza, “alunos 
de toda região e de outros estados compare-
ceram ao evento, que é destinado a todos os 
empregados da rede armazenadora de grãos”. 
O objetivo é capacitá-los para melhor exercer 
sua função. Nosso setor é carente de mão de 
obra e o que fazemos é selecionar pessoas com 
o perfil e treiná-las”, afirma. “Ele serve tanto 
para agrônomos, engenheiros agrícolas e ad-
ministradores, que precisam entender como 
funciona o trabalho”, complementa.

PALESTRANTES
Um dos palestrantes foi Werner Uhlmann, 

dirigente da Cycloar, Sistemas de Aeração In-
tensificada. O tema abordado por Werner foi 
os sistemas de aeração, onde ele detalhou to-
das as novas tecnologias do setor e como elas 
funcionam, com destaque para a ventilação 

ARMAZENAGEM DE GRÃOS

Capacitação é tema
de curso em Cascavel

Profissionais e consultores 
abordaram a complexa área de 
armazenagem de grãos em curso 
direcionado a colaboradores 
de cooperativas e empresas 
armazenadoras de grãos

em armazéns e silos com sistema ininter-
rupto de renovação de ar com o uso de exaus-
tão natural. Um dos grandes diferenciais da 
tecnologia criada pela Cycloar é a redução 
de custos finais de armazenamento. Gilberto 
Sobczak, diretor da Bioar, representante da 
indústria Cycloar, enfatizou a economia de 
energia elétrica como grande diferencial do 
produto da empresa. “Com as altas tarifas de 
energia elétrica praticadas hoje, toda tecno-
logia que resulte em custos menores é bem 
vinda”, afirmou.

Já Angélica Demito, doutoranda em res-
friamento de grãos pela Universidade de Pelo-
tas (RS) e diretora da Cool Seed, empresa refe-
rência no segmento de resfriamento de grãos 

Angélica Demito explanou sobre tecnologia de resfriamento Werner Uhlmann deu uma aula sobre técnicas de aeração

na América do Sul, contou um pouco sobre o 
trabalho desenvolvido pela empresa. A Coll 
Seed é desde o ano 2000 a responsável por uma 
tecnologia inovadora em resfriamento artificial 
de grãos. Angélica discorreu também sobre o 
sistema de secagem via energia elétrica, tec-
nologia da Cool Seed, que gera custos menores 
do que o uso do gás e equivalente ao gasto 
com lenha. A palestrante  abordou um pou-
co da difícil tarefa de armazenamento, pois 
“a complexidade de conservar grãos a granel 
é imensa, uma vez que ela envolve conheci-
mentos específicos e diversos”, disse. A Are-
ar promove vários eventos desta natureza por 
ano. Além deles, a empresa também fornece 
treinamentos para operar fábricas de rações. 
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Entidade recolherá 
sobras de defensivos
A Associação dos Distribuidores 
de Defensivos AGrícolas e 
Veterinários do Oeste do Paraná 
(Addav) se prepara para iniciar 
a coleta em 35 municípios da 
região de Cascavel

ADDAV

A indústria de defensivos químicos está 
cada vez mais preocupada em otimizar e me-
lhorar o sistema de logística reversa de seus 
produtos. Além de já recolher aproximadamen-
te 94% das embalagens vazias por intermédio 
do inpEV (Instituto Nacional de Processamento 
de Embalagens Vazias), agora restos de defen-
sivos agrícolas também começarão a ser reco-
lhidos. Cascavel é uma das primeiras cidades 
que será contemplada. 

O inpEV selecionou 28 centrais das 314 
do Brasil para iniciar um estudo de viabilidade 
para iniciar o recebimento de restos de produ-
tos. No Paraná são quatro unidades escolhidas 

Estrutura da Addav em Cascavel precisará ser ampliada para receber restos de produtos

e a Addav (Associação dos Distribuidores de 
Defensores Agrícolas e Veterinários do Oeste 
do Paraná), em Cascavel, que atende 35 muni-
cípios, é uma delas. 

De acordo com a engenheira agrônoma Pa-
tricia Moretti, gerente e responsável técnica da 
Central da cidade, são necessárias três etapas 
para iniciar os serviços. “Precisamos adequar a 
estrutura física para receber e armazenar esse 
material. A outra etapa é a mudança na nos-

sa licença de operação junto ao IAP (Instituto 
Ambiental do Paraná). Por fim, é só treinarmos 
os funcionários”, conta. A entidade movimenta 
240 toneladas de embalagens por ano. “Hoje 
ninguém faz esse serviço de recolhimento de 
restos de produtos, que é uma ótima notícia ao 
produtor”, informa Patricia. 

O diretor executivo do Sindicato Rural 
Patronal de Cascavel, Paulo Vallini, disse que 
a iniciativa da Addav é muito importante. Ele 
acredita que exista um grande passivo de pro-
dutos espalhados pelo campo que não eram 
possíveis de ser coletados no processo normal 
da Addav, já em vigor há alguns anos. “Ago-
ra vamos poder fazer uma limpeza de fato de 
embalagens e sobras que ainda estão nas fa-
zendas, sítios e propriedades rurais”, comenta. 

Sobre os prazos para o começo da opera-
ção, Patricia alega não poder afirmar. A expec-
tativa é que o trabalho se inicie no segundo se-
mestre. “Dependemos de algumas coisas, por 
isso não podemos estimar um prazo exato. Se 
tudo correr dentro da normalidade, começamos 
esse ano”, conclui.   

“Hoje ninguém faz esse 
serviço de recolhimento 

de restos de produtos, que 
é uma ótima notícia ao 

produtor” PATRICIA MORETTI
Gerente ADDAV unidade Cascavel
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Ainda não é preciso mensurar os impac-
tos positivos, mas o setor cooperativista do 
Paraná, por exemplo, está otimista com a atu-
alização da lei dos caminhoneiros.  O principal 
item que reduzirá os custos com o transporte 
de grãos é a maior permanência de tempo dos 
veículos na estrada. A jornada agora é de 8h 
e o tempo máximo sem descanso subiu para 5 
horas e meia. A nova lei possibilita também 
uma negociação de trabalho de 8h diárias 
mais quatro horas extras, durante a safra, 
caso seja homologada via acordo coletivo. 

“As cooperativas têm plena convicção 
que em uma eventual redução de custo nes-
se transporte sobrará mais dinheiro para os 
cooperados. Será mais uma remuneração para 
o produtor rural. Não podemos afirmar nada 
ainda porque precisamos ter o teste durante 
a safra”, afirma João Gogola Neto, coordena-
dor de desenvolvimento cooperativo da Ocepar 

CAMINHONEIROS

Atualização da lei
favorece agricultura

Uma das premissas da nova 
legislação é a maior permanência 
dos profissionais na estrada, o 
que reduz consideravelmente os 
custos de transporte de grãos

(Organização das Cooperativas do Paraná). 
Gogola também afirma que a diminuição nos 
custos do pedágio para caminhões vazios 
(podem erguer eixos) também deve contribuir 
para a diminuição dos fretes. Porém, essa é 
outra informação incerta, uma vez que as con-
cessionárias já deram a entender que alguém 
irá “pagar essa conta”, ou seja, o pedágio pode 
subir para todos. 

Embora o cenário seja positivo, o coor-
denador do Ocepar ponderou em relação a al-
guns pontos, que carecem de regulamentação 
pela ANTT (Agência Nacional de Transportes 
Terrestres) e pelo Contran (Conselho Nacional 
de Trânsito), como por exemplo as multas que 
foram aplicadas por excesso de peso e em re-
lação aos pontos de parada. A lei diz que as 
multas aplicadas em dois anos serão transfor-
madas em advertências.

A lei, já em vigor, mudou situações que 
envolvem os transportadores autônomos. 
Agora eles podem ter um preposto, ou seja, 
um funcionário para trabalhar ao lado e re-
vezar a boleia, desde que ele tenha registro 
na ANTT. Carece de regulamentação. “Isso 
também aumenta o tempo do caminhão na 
estrada, o que ajuda na redução de custos”, 
comenta Gogola. 

As paralisações da categoria quase pararam o Brasil e obrigaram o Governo Federal a reagir

“As cooperativas têm 
plena convicção que em 

uma eventual redução de 
custo nesse transporte 

sobrará mais dinheiro para 
os cooperados” JOÃO GOGOLA NETO

Coord. de desenvolvimento da Ocepar
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CNTA
A CNTA (Confederação Nacional dos 

Transportadores Autônomos) concorda que os 
itens destacados na Lei dos Caminhoneiros 
realmente representam ganhos e conquistas 
para o setor de transportes e consequen-
temente para o agronegócio. Além desses 
pontos, a entidade destacou outros pontos 
importantes, como o prazo máximo para carga 
e descarga de cinco horas e da remuneração 
de R$ 1,38 por tonelada (hora) ou fração. Com 
isso, a CNTA acredita que não existirão mais 
margens para discussão ou descumprimento 
e, ao fixar o tempo máximo, todos os envol-
vidos ganham em agilidade. “Os caminhões 
ficarão menos tempo parados e não serão 
mais feitos de armazém. Isso diminui o custo 
para toda a cadeia produtiva”, observa Diumar 
Bueno, presidente da CNTA. 

Outro ponto essencial que deverá refletir 
diretamente em ganhos para o agronegócio é 
a tabela de fretes. Uma tabela de fretes com 
preços mínimos a serem praticados é emer-
gencial para garantir condições mínimas de 
trabalho para os caminhoneiros, de acordo 
com a análise da CNTA. “É extremamente 

Dilmar Bueno: “Os caminhões ficarão 
menos tempo parados e não serão mais 
feitos de armazém. Isso diminui o custo 
para toda a cadeia produtiva”

importante que o embarcador saiba o quanto 
de fato está sendo repassado ao caminhonei-
ro para o transporte da carga. Hoje, 90% das 
contratações são feitas por empresas e mui-
tas funcionam como meros atravessadores. A 
tabela representa transparência e pode baixar 
os custos do transporte”, disse Diumar Bue-
no, presidente da CNTA. A última paralisação 
ocorreu devido ao não cumprimento desta ta-
bela. A CNTA está insistindo que até que seja 
tomada uma decisão a respeito da tabela de 
fretes, que seja cumprida a definida em co-
mum acordo com todos os envolvidos no pro-
cesso de transporte. 

No entanto, a entidade defende que 50% 
das cargas oferecidas no mercado, seja da ini-
ciativa privada ou da administração pública, 
seja garantida aos caminhoneiros autônomos, 
visando combater a formação de cartel que 
privilegia apenas empresas. “Se os valores do 
frete ficam vantajosos, isso vai estimular ain-
da mais a compra de caminhões. As empresas 
intermediárias não vão mais repassar carga 
para o caminhoneiro autônomo e corremos o 
risco de ter uma categoria profissional margi-
nalizada. Será um tiro no pé”, afirmou Bueno.
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Os pecuaristas, tanto de corte como de 
leite, já se depararam com o temido vazio 
forrageiro. Durante esse período, que ocorre 
dos meses de fevereiro e março até junho, o 
produtor não consegue produzir aveia nem 
azevém, que são culturas de inverno, nem 
as pastagens tropicais perenes, que suprem 
a demanda animal durante o verão. Para re-
solver esse problema, o IAPAR (Instituto 
Agronômico do Paraná), ao longo de três anos 
de pesquisa, chegou a  uma solução barata e 
extremamente eficaz: a sobressemeadura do 
milheto no final do ciclo da soja. 

“Os problemas começam em fevereiro ou 
março e vão até junho. Nesse período não tem 
aveia nem azevém para pastejo e a pastagem 
tropical deixa de produzir porque quando a 
temperatura aproxima a 15º graus, aliado à 
diminuição do fotoperíodo, ela produz menos 
e o pasto começa a faltar. Muitos produtores 
têm reclamado desse vazio forrageiro e nós do 
IAPAR, apontamos como solução: o milheto”, 

Milheto é a solução
para a falta de pasto

VAZIO FORRAGEIRO

conta o pesquisador do IAPAR – Polo Regio-
nal Oeste, em Santa Tereza do Oeste, Elir de 
Oliveira. 

O milheto é uma planta de verão que flo-
resce em dias curtos, com menos de 12h diá-
rias de luz solar. Ela pode ser plantada no fim 
de janeiro ou no começo de fevereiro. Para o 
produtor ganhar tempo, a recomendação é que 

Depois de três anos de pesquisa, 
o IAPAR aponta solução para o 
pecuarista enfrentar a falta de 
pastagens entre os meses de 
março e junho

seja feita uma sobressemeadura da semente 
do milheto em cima da plantação de soja, no 
fim do ciclo, um pouco antes das folhas da 
planta caírem, no estágio de maturação co-
nhecido como V7. “A técnica é recomendada 
para os produtores que fazem a integração la-
voura-pecuária. Ela foi direcionada para quem 
planta soja e precisa ganhar tempo e contor-

Elir de Oliveira mostra área de milheto na altura ideal para soltar os animais

Gado pastoreando milheto com lotação na proporção de quatro animais de 450kg por hectare 
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nar o vazio forrageiro de outono”, explica Elir. 
A aplicação das sementes de milheto deve 

ser feita com um esparramador de ureia, utili-
zando de 20 a 30 quilos por hectare. O espar-
ramador consegue lançar as sementes em até 
sete metros para cada lado. Para não causar 
danos mecânicos com o rodado do trator às 
plantas de soja com o trator, Elir sugere ao 
produtor utilizar o mesmo traçado que usou 
quando realizou as pulverizações dos defensi-
vos. “O produtor pode escolher uma variedade 
de milheto de menor custo, pois permitirá 2 
a 4 ciclos de pastejos. O milheto, quando so-
bressemeado pouco antes da queda das folhas 
da soja inicia a germinação logo após às pri-
meiras chuvas” garante.

Depois de 45 dias após a germinação já 
pode ser feito o primeiro pastejo. A planta 
precisa estar com aproximadamente 70 cen-
tímetros de altura. “O produtor pode soltar o 
rebanho para pastejo, mas deve retirar os ani-
mais quando as plantas do milheto atingem 20 
centímetros. Com esse manejo, após cerca de 
18 dias as plantas já estão prontas para rece-
berem novo pastejo. Caso o pecuarista quei-
ra uma maior produção de forragem e uma 
rebrota rápida, ele pode depois do primeiro 

“O milheto, quando 
sobressemeado pouco 

antes da queda das 
folhas da soja, inicia a 

germinação logo após às 
primeiras chuvas”ELIR DE OLIVEIRA

Pesquisador do IAPAR

pastejo fazer uma adubação com nitrogênio, 
utilizando em torno de 40 quilos por hectare”, 
recomenda. “Essa é uma solução barata e efi-
caz que encontramos para resolver esse vazio 
forrageiro, que faz faltar pasto nessa época do 
ano em muitas propriedades”, completa. 

CARACTERÍSTICAS DO MILHETO
O milheto tem um crescimento muito rá-

pido e uma alta palatabilidade.  Segundo Elir, 
os animais podem ganhar peso de até 1,1 quilo 
por dia e, em caso de gado leiteiro, produzir 
até 17 litros de leite só com o milheto e sal 

mineral em sua alimentação diária. Para pro-
duções maiores há necessidade de suplemen-
tação. A proteína bruta do milheto gira em 
torno de 18% a 20%, o que é um valor muito 
alto comparado a outras pastagens de inverno. 
“Ele se equivale à aveia em proteína”, afirma o 
pesquisador.  O milheto também tem a capaci-
dade de produzir de cinco a oito toneladas de 
matéria seca de forragens por hectare. 

ESCALONAMENTO
Elir também informa que o milheto pro-

porciona aos produtores rurais o escalona-
mento da semeadura da aveia. Ele sugere que 
o pecuarista pode semear a aveia em abril em 
uma área e em junho outra área, em cima 
do resíduo do milheto pastejado. “Assim ele 
pode permitir que o último pastejo seja mais 
severo, abaixo de 10 cm e depois fazer a se-
meadura da aveia ou azevém com semeadeira 
de plantio direto. Para isso não é necessário 
dessecar o milheto. Completando um melhor 
planejamento forrageiro, o produtor vai ter 
à disposição uma área de aveia semeada em 
abril e outra área semeada em junho. É im-
portante esse escalonamento para nunca fal-
tar pasto, além de facilitar o manejo do pasto 
durante o inverno e primavera”, conclui.
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Publicada em dezembro de 2014, a re-
solução número 57\2014 da Sema (Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos), que estabelece alguns requisitos 
e obrigações no campo da logística reversa 
de embalagens veterinárias no Paraná, está 
prestes a vencer. O documento exige, entre 
uma série de outras coisas, que a indústria 
apresente um plano de ações para por em 
prática a logística reversa no Estado. 

De acordo com o artigo 8º da resolução, 
“todas as indústrias de produtos veteriná-
rios ficam obrigadas a apresentar para a 
Secretaria De Estado do Meio Ambiente e 
Recuros Hídricos e Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento, através do 
Instituto das Águas do Paraná\Departa-
mento de Resíduos Sólidos Rurais, estu-
dos de viabilidade de receber, manipular e 
destinar as embalagens vazias utilizadas 
pelos agricultores ou pecuaristas, inclusive 
quanto à finalidade de reaproveitar, reciclar 
ou destruir”.

O coordenador de resíduos sólidos da 
Sema, Vinício Bruni, disse que o Governo 
lançou o programa e está aguardando as 
respostas de cada setor. “São 21 planos di-
vididos em 15 setores. Essa iniciativa faz 
parte do Programa de Logística Reversa do 
Paraná”, comenta. Segundo ele, a inten-
ção é que as associações representativas 
de cada esfera envolvida apresentem os 
planos de ação. “Esperamos receber o que 
as entidades podem implantar. Depois de 
recebido, faremos uma análise e daremos 
um parecer”. O Governo tem como meta o 
diálogo e não imposições ou imediatismos, 
que muitas vezes podem ser um tiro pela 
culatra. Bruni disse que a Secretaria já re-
cebeu alguns planos. O prazo expira no final 
de junho. Após a aprovação e liberação do 

PRODUTOS VETERINÁRIOS

Indústrias terão que 
recolher embalagens
Prazo estabelecido pela 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e recursos hídricos 
para que indústria veterinária 
comece a recolher embalagens 
vazias está prestes a vencer

estudo, as empresas terão 90 dias para im-
plantar o proposto. 

Por meio da assessoria de imprensa, a 
Basf informou que não se enquadra no per-
fil exigido na resolução, uma vez que não 

Embalagens como esta precisarão ser recolhidos pelas fabricantes

revende diretamente produtos veterinários, 
mas sim somente a matéria prima para a 
produção desses medicamentos. 

O Laboratório Biovet, outra grande in-
dústria do ramo, disse que seu serviço é 
terceirizado. “Contratamos uma empresa 
para realizar esse trabalho de recolhimen-
to e destinação correta dos materiais. Por 
conta disso, a responsabilidade é deles”, 
declarou o responsável pela segurança do 
trabalho do laboratório, Paulo Amaral.

A Ourofino Saúde Animal informou que 
está trabalhando para atender a Política Na-
cional dos Resíduos Sólidos, instituída pela 
Lei Federal n. 12.305/10, e a Resolução 
57/2014 da Secretaria de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos do Paraná. De acordo 
com eles, a empresa se encontra dentro dos 
prazos estabelecidos para a adequação às 
exigências requeridas.

“A intenção é 
que associações 

representativas de 
cada esfera envolvida 
apresentem planos de 

ação”
VINICIUS BRUNI
Cooord. de Resíduos Sólidos da SEMA
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Potássio está em 
falta no solo do PR

NUTRIÇÃO DO SOLO

Com o aumento da produtividade da soja 
(a média brasileira é de 3 mil quilos por hec-
tare) também tem crescido a utilização de 
nutrientes pelas plantas. Com isso, se a repo-
sição dos nutrientes retirados pelas culturas 
agrícolas não for equilibrada, o balanço nutri-
cional pode ser negativo. Isso significa que, 
gradativamente, o esgotamento das reservas 
de nutrientes do solo pode reduzir o poten-
cial produtivo da soja. No Paraná, o principal 
desequilíbrio é a falta de potássio no solo, 
justamente porque os produtores não têm 
feito a reposição adequada. Pesquisadores e 

Deficiência é resultado de 
utilização de cultivares modernas 
de soja que “sugam” mais 
potássio, que não é reposto à 
altura pelos agricultores

engenheiros agrônomos dão dicas para como 
identificar, quais as consequências e como 
resolver este problema.

De acordo com o pesquisador da Embrapa 
Soja, Osmar Conte, a ausência do nutriente se 
deve simplesmente ao fato da não reposição 
adequada. “Temos notado uma mudança de 
perfil em relação à necessidade de adubação 
potássica na cultura da soja. O que temos vis-
to nas análises é que essas cultivares moder-
nas, de hábito de crescimento indeterminado, 
demandam mais potássio do que as cultivares 
antigas. Já observamos que a exportação do 
potássio vem aumentando por tonelada de 
soja nos últimos anos, mais do que tem sido 
aplicado na lavoura. Os produtores, técnicos 
e os que fazem as recomendações de fertili-
zação têm que estar muito atentos, pois se o 
problema não for tratado com base nesse novo 
perfil, estaremos exaurindo nosso potássio do 
solo”, diz.

Pesquisador da Embrapa orienta 
produtores sobre ausência de potássio no 
solo

Problema não é comum no Oeste, mas agricultor deve ficar sempre atento às análises do solo

R. Hortência, 112 | S. 01 e 02 | Corbélia - PR | (45) 3242-2210 www.preciza.com.br
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A análise de solo é a principal caminho 
para descobrir eventuais problemas na nutri-
ção da terra. O potássio é um macronutriente 
(usado em grande quantidade) e é fundamental 
à planta, pois faz parte das estruturas celula-
res, regula a dinâmica de água na célula entre 
outras coisas. Além da análise, o agricultor 
pode notar problemas observando a lavoura. 
Os sintomas da deficiência são folhas meno-
res e amarelecidas, começando a apresentar 
ressecamentos e amarelecimentos mais in-
tensos da borda da folha para o interior. As 
consequências da nutrição desregulada são 
drásticas, como explica o pesquisador:

“Quando falta potássio ou ele não está na 
quantidade que a planta demanda, há uma 
queda na produtividade. Na soja, há uma me-
nor produção de vagens e grãos mais leves, 
quantidade de óleo na semente, além de um 
menor desenvolvimento da planta”, explica, 
reforçando que a análise do solo é a base de 
tudo. O monitoramento da fertilidade do solo 
também é recomendável. “A adubação equi-
librada é um conjunto de medidas que visa 
manter os níveis de nutrientes, mas também 
está relacionada à prática adequada de inocu-
lação, promovendo a fixação biológica do ni-
trogênio”, explica Conte. “É mais lógico man-
ter a adubação, ou seja, repor todos os anos 

o que a planta retira do que deixar esgotar 
completamente”.

O engenheiro agrônomo Cláudio Luis 
Heinzmann, responsável técnico pela empre-
sa Preciza Agricultura de Precisão, conta que 
a exportação de potássio para cada tonelada 
produzida de soja é o dobro da quantidade 
de fósforo. “Essa busca de alta produtivida-
de deve ser acompanhada de monitoramento 
e reposição para manter a terra fértil”, diz. 
Segundo ele, a eficiência de uma adubação 
corretiva de potássio é bastante alta em solos 
argilosos (com alta CTC - Capacidade de Troca 

de Cátion) e que nesse tipo de solo, o potássio 
sofre um baixo índice de lixiviação se compa-
rado à solos arenosos (com baixa CTC).

PANORAMA
O órgão responsável por observar, iden-

tificar e oferecer soluções em eventuais pro-
blemas de má nutrição no solo é o Iapar (Ins-
tituto Agronômico do Paraná). O pesquisador 
Luiz Antônio Zanão Junior, do Iapar de Santa 
Tereza do Oeste, conta que no Oeste do Estado 
problemas desta natureza são raros. “O que 
temos é até um excesso de potássio no solo. 
Há somente algumas áreas isoladas com esse 
problema, geralmente onde o produtor traba-
lha muito com silagem de milho”, comenta.

A análise de Luiz está embasada em um 
estudo, que ficará pronto no ano que vem, que 
o Iapar está desenvolvendo sobre a fertilidade 
do solo na região. O problema é uma realidade 
em outras localidades do Paraná, mas não no 
Oeste. Porém, o pesquisador orienta os pro-
dutores a ficarem atentos.  “O agricultor deve 
continuar fazendo, anualmente, a análise do 
solo. De acordo com o resultado, ele deve fazer 
uma adubação balanceada, respeitando o que 
for averiguado e não continuar aplicando os 
mesmos produtos e as mesmas quantidades 
que sempre faz ou porque elas ‘deram certo’ 
em outras lavouras”, conclui. 

“A busca de alta 
produtividade deve 
ser acompanhada 

de monitoramento e 
reposição para manter a 

terra fértil”
CLÁUDIO LUIZ HEINZMANN
Engenheiro Agronônomo
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Evento apresentou 
novas variedades

FEIJÃO

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), 
na estação experimental de Santa Tereza do 
Oeste, promoveu um dia de campo sobre a 
cultura do feijão no Estado. Foram abordados 
três temas importantes para a cultura: varie-
dades e zoneamento agroclimático, manejo de 
pragas e doenças e plantas de cultura e ro-
tação. Vários participantes movimentaram o 
evento e saíram satisfeitos com as novas in-
formações adquiridas. 

No evento, dez variedades de feijão foram 
apresentadas. Sete do grupo comercial cario-
ca e três do grupo comercial preto. Do cario-
ca, três foram novidades: IPR Quero-quero, 

O Instituto Agronômico do 
Paraná (Iapar) apresentou 10 
novas variedades de feijão em 
Dia de Campo realizado na 
estação experimental de Santa 
Tereza do Oeste

tência moderada às doenças do feijão, como 
antracnose e ferrugem, além de uma boa tole-
rância ao calor e seca. “Também apresenta um 
tempo de cozimento de 19 minutos, bastante 

Bem-te-vi e Curió. Do preto, a IPR Inhambu é 
lançamento. A Quero-quero tem alto potencial 
de rendimento, com produção de 4.400 quilos 
por hectare e apresenta resistência ou resis-

O Feijão IPR Curió foi um dos lançamentos apresentados pelo Iapar no evento

Vários estudantes e profissionais do ramo participaram do evento promovido pelo Iapar
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reduzido e um maior teor de proteína, ferro e 
zinco. As vantagens são para os produtores e 
para os consumidores”, explica a pesquisadora 
na área de melhoramento genético de plantas 
do Iapar de Londrina, Vânia Moda Cirino. 

A outra variedade, a IPR Curió, se destaca 
pelo ciclo precoce. “A maioria tem um ciclo de 
em média 90 dias. A Curió apresenta um ci-
clo de 70 dias, mas tem um rendimento entre 
3.800 a 3.900 quilos hectare. No entanto, ela 
favorece a inclusão do feijão em sistemas de 
produção onde, por exemplo, o produtor plan-
ta o feijão em agosto, colhe em dois meses e 
pouco e ainda pode efetuar um cultivo de uma 
lavoura de verão dentro da época recomenda-
da no zoneamento”, orienta Vânia.

Sementes dessas variedades são vendidas 
pelo setor de comercialização do Iapar, dispo-
nível no site do Instituto. Além disso, a enti-
dade possui produtores de semente parceiros, 
onde os interessados também podem adquirir. 
“Quem participa do evento recebe pequenas 
quantidades de sementes para que o agricultor 
possa testar em suas propriedades e verificar 
a adaptação da mesma”.

PRAGAS E DOENÇAS
Anésio Bianchini, pesquisador do Iapar 

em doenças e pragas, foi um dos responsáveis 
por apresentar o módulo de pragas e doenças 
na cultura do feijão.  Os visitantes foram in-
troduzidos com uma análise da fitossanidade 

do feijão e como fazer o manejo dos proble-
mas corretamente. De acordo com Anésio, as 
principais doenças são a antracnose e o fungo 
branco e para evita-las, é preciso seguir um 
procedimento padrão. “Primeiro uso de se-
mentes adequadas, um manejo correto do solo 
com nutrição equilibrada, respeitas a época de 
cultivo adequada, utilizar cultivares mais re-
sistentes e realizar um controle químico ade-
quado”, explica.  Quanto as pragas, as mais 
populares são o percevejo e o ácaro branco. 
Segundo Anésio, o produtor tem que seguir 
os mesmos procedimentos e cuidados para 
as doenças para evitar também as pragas. 
“Além disso, sempre ficar atento à fertilidade 
do solo, que pode fazer o feijão crescer mais 
rápido e evitar alguns problemas”. 

OPÇÕES
O outro módulo foi ministrado por Ronal-

do Hojo, pesquisador do Iapar na área de fito-
tecnia. Ele apresentou opções de plantas para 
cobertura e rotação de cultura. A aveia foi a es-
colhida para o inverno e as demais voltadas ao 
verão e outono, com objetivo de serem encai-
xadas nas janelas de produção tanto do feijão 
como de outras culturas. A primeira foi o capim 
sudão, que é um cruzamento de milheto com 
sorgo, gerador de material forrageiro e capaz 
produzir acima de sete toneladas de matéria 
seca por hectare.

O segundo foi o trigo mourisco, que tem 
várias finalidades. “É uma planta de cobertura, 
fornece muito fósforo ao solo, suprimi plantas 
daninhas, tem aptidão para alimentação animal 
e serve como alimentação humana. Do grão 
fazemos uma farinha que não contém glúten. 
O principal macarrão consumido no Japão vem 
desse grão”. 

A outra apresentada foi uma espécie de 
crotalaria, que ajuda no controle de nematoi-
des e na fixação de nitrogênio no solo. “Ofe-
recemos opções que visam a rentabilidade 
econômica, colhendo grãos, e as plantas de 
cobertura, que melhoram as condições do solo 
e evitam doenças”, explica. 

Os pesquisadores Ronaldo Hojo e Vânia Mota Cirino, do Iapar, apresentaram módulos com informações sobre as novas variedades

O engenheiro agrônomo Ariberto 
Sperger sempre busca frequentar eventos 
técnicos como os promovidos pelo Iapar. 
“É excelente. Ficamos atualizados quanto 
a novos cultivares de feijão, que o Iapar 
é uma referência no desenvolvimento. É 
uma ótima oportunidade de conseguirmos 
novas informações”, disse.

O também engenheiro agrônomo e 
produtor de feijão, Pedro Noriyo Saito, 
disse que esses eventos são importantes 
para melhorar os resultados no campo. 
“O mercado do feijão não é fácil, pois não 
é seguro como outras commodities. Eu 
acredito nela e vou continuar investindo 
no plantio, que também ajuda na diver-
sificação de culturas na minha proprie-
dade”.

Visitantes
O pesquisadorAnésio Bianchini explicou como lidar com pragas e doenças do feijão
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intervenção da equipe técnica, observou-se 
aumento de 32% na produção diária por vaca 
lactante e aumento de 30,6% no volume de lei-
te mensal produzido pelo grupo de produtores 
na região de Cantuquiriguaçu”, contou Jean. 
Basicamente, o Pisacoop consiste em pro-
mover a capacitação técnica dos produtores 
envolvidos. Como é bancado pelo governo, há 
uma disseminação de conhecimento aos de-
mais interessados, por intermédio de dias de 
campo, palestras técnicas e seminários.Além 
disso, várias oficinas (reuniões de trabalho) 
ocorrerão mensalmente em cada microrregião 
do projeto.

SUCESSÃO FAMILIAR
O projeto também busca animar os pro-

dutores e zelar pela sucessão familiar. O 
principal método é mostrar o quão valiosa 
uma propriedade rural pode ser se bem ad-
ministrada, gerando mais renda e conforto 
às famílias. “Precisamos recuperar a autoes-
tima do filho do produtor. E isso só será feito 
se ele identificar que pode ter as mesmas 
condições de vida trabalhando e vivendo no 
campo, comparado à cidade. Todos que vi-
vem no campo amam o campo, mas é comum 
encontrarmos pessoas que têm vergonha de 
serem do campo. Quando essas pessoas pas-
sam a ganhar mais dinheiro e podem dar me-
lhores condições de vida aos filhos e a partir 
desse momento a sucessão familiar se torna 
mais fácil”, conclui Jean.

Projeto do MAPA 
está a todo vapor

PASTAGENS DEGRADADAS

O Pisacoop é uma iniciativa do Mapa 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento) e visa desenvolver um sistema 
agropecuário sustentável e econômico. O foco 
é a recuperação, mas abrange tudo que envol-
va as boas práticas numa propriedade rural, 
servindo como modelo e grande disseminador 
de tecnologia e informação, o que gera maior 
produtividade e mais renda.  A aplicação do 
programa na região Oeste do Paraná já está 
em pleno vapor e em breve, os resultados de-
verão começar a aparecer.

Tudo começou com um grupo de pecuaris-
tas da região, que já notaram e vivenciavam a 
necessidade de um estudo e um trabalho mais 
eficaz e técnico na recuperação de pastagens 
degradadas em áreas declivosas. Essas áreas, 
com o avanço da cultura da soja, estão cada 
vez mais sendo utilizadas para a bovinocul-
tura. Como o maquinário ideal para adubação, 
fertilização entre outras técnicas não chegava 
até esses locais, os produtores precisavam 
de ideias novas com urgência. Criou-se todo 
um sistema, abraçado pela Faep (Federação 
de Agricultura do Paraná) e sua Comissão de 
Bovinocultura, além do Iapar (Instituto Agro-
nômico do Paraná). E o método já é considera-
do um sucesso. Um grupo gestor foi montado 
para administrar as ações do Pisacoop, que 
tem duração de três anos. 

A equipe da empresa SIA (Serviço de In-
teligência em Agronegócio) foi contratada pelo 
Mapa e é a responsável pela assistência téc-
nica do Programa. Ela está formada por mais 
de 30 profissionais da zootecnia, agronomia, 
medicina veterinária e engenharia florestal. 
A empresa trabalha na elaboração e execução 
de projetos e consultorias para o agronegócio, 
articulação setorial e posicionamento estra-
tégico de empresas, planejamento e gestão 
do processo produtivo. Na prática, o serviço 

Empresa contratada para 
prover assistência técnica aos 
produtores já está trabalhando no 
diagnóstico e apanhado geral de 
todos os itens das propriedades 
envolvidas no projeto

concentra-se no planejamento completo da 
propriedade, desde ações de curto prazo como 
uma adubação até o planejamento de longo 
prazo.

“Inicialmente, o técnico realiza um diag-
nóstico de toda a propriedade, como mão de 
obra, família, modelo de negócio, animais, 
maquinários, recursos naturais, entre outros. 
Em seguida identifica mudanças e melhorias 
a serem sugeridas ao produtor.Todas as reco-
mendações são sugeridas e planejadas com 
a família. Nada é impositivo.Isso mantém a 
autonomia do produtor em decidir a veloci-
dade com que as mudanças se darão em sua 
propriedade”, explica Jean Carlos Mezzalira, 
supervisor técnico da SIA.

No início dos trabalhos, quatro proprie-
dades serão beneficiadas com o trabalho de-
senvolvido pela empresa. São elas: em Gua-
raniaçu, do produtor Maurí Alamini; em Nova 
Laranjeiras, do Gelson Ranghetti; em Casca-
vel, de Paulo Orso e em Catanduvas, do Piotre 
Laginski.  O foco da SIA aqui na região é em 
propriedades de gado de corte em áreas decli-
vosas. Já na região do Cantuquiriguaçu, onde 
eles também atuam – em outro Pisacoop - a 
demanda é principalmente a pecuária leiteira.

Depois de obtido esse panorama geral, as 
propriedades rurais passam por uma bateria 
de levantamento de dados e informações para 
diagnóstico de situação dos sistemas de pro-
dução vigentes. “Em apenas cinco meses de 

Paulo Marques, engenheiro agrônomo, e Jean Mezzalira, supervisor técnico da SIA
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Calendário

MAIO 2015

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
GUARANIAÇU-PR
DATA: 15 DE MAIO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: SOCIEDADE RURAL DE GUARANIACU
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
CASCAVEL-PR
DATA: 25 DE MAIO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: SOCIEDADE RURAL DE CASCAVEL
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

7º GRANDE LEILÃO ANUAL DE 
GIROLANDO
DATA: 30 DE MAIO DE 2015
HORÁRIO: 14:00 HORAS
LOCAL: FAZENDA DORIACHO / MATOZINHOS-MG
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS VACAS JOVENS EM 
INÍCIO DE LACTAÇÃO E NOVILHAS PRENHES

JUNHO 2015

BAHIA FARM SHOW 2015
DATA: 02 A 06 DE JUNHO DE 205
HORÁRIO:  10:00 ÀS 18:00 HORAS
LOCAL: COMPLEXO BAHIA FARM SHOW/ Ba 020/242, 
km 535/ LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA
DESCRIÇÃO: A MAIOR VITRINE DO AGRONEGÓCIO DA 
BAHIA.

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
CASCAVEL-PR
DATA: 15 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: SOCIEDADE RURAL DE CASCAVEL
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

JULHO 2015

AGOSTO 2015

EXPOCAFÉ  - EXP. NAC. DO CAFÉ
DATA: 01, 02 E 03 DE JULHO DE 2015
HORÁRIO: 08:30 ÀS 18:00
LOCAL: FAZ. EXPERIMENTAL EPAMIG/TRÊS PONTAS-MG
DESCRIÇÃO: EVENTO REÚNE O QUE HÁ DE MAIS 
MODERNO NO AGRONEGÓCIO DO CAFÉ.

SHOW PECUÁRIO 2015
DATA: 13, 14 E 15 DE DE JULHO DE 2015
HORÁRIO: 08:30 ÀS 17:30
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CASCAVEL
DESCRIÇÃO: EVENTO TECNOLÓGICO VOLTADO À 
PECUÁRIA DE CORTE, LEITE E OVINOCULTURA.

SETEMBRO 2015

7º LEILÃO PRODUÇÃO ANGUS
DATA: 12 DE SETEMBRO DE 2015
HORÁRIO: A PARTIR DAS 12H
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES CELSO GARCIA CID/ 
CASCAVEL-PR
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS 50 TOUROS ANGUS 
E 15 MATRIZES ANGUS DA FAZENDA ZANCANARO - 
ANGUS RIO DA PAZ.

OUTUBRO 2015

4º LEILÃO REPRODUTORES RPK
DATA: 10 OUTUBRO DE 2015
HORÁRIO: 12H
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE TOLEDO
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS TOUROS E 
REPRODUTORAS DA RAÇA ANGUS, BRAFORD, 
BRANGUS, NELORE E BRAHMAN.

AGROLEITE CASTROLANDA
DATA: 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2015
HORÁRIO: DAS 8:30 ÀS 20H
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CASTRO-PR
DESCRIÇÃO: EVENTO TÉCNICO VOLTADO A TODAS AS 
FASES DA CADEIA DO LEITE PARA GERAR NEGÓCIOS E 
CONHECIMENTO.

BEEF EXPO 2015
DATA: 21 E 22 DE OUTUBRO E 2015
HORÁRIO: DAS 8:30 ÀS 20H
LOCAL: HOTEL RECANTO CATARATAS
DESCRIÇÃO: UMA VISÃO 360º DA PECUÁRIA DE CORTE 
COM A PARTICIPAÇÃO DE ESPECIALISTAS DA ÁREA..

NOVEMBRO 2015

7ª AGROCAMPO
DATA: 11 A 22 DE NOVEMBRO DE 2015
HORÁRIO: 09:00 ÀS 22:00
LOCAL:  PARQUE. DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO RIBEIRO
DESCRIÇÃO: AGRONEGÓCIOS, CURSOS, PALESTRAS, 
SIMPÓSIO, ENCONTRO TÉCNICO DE PRODUTORES, 
PROVAS EQUESTRES E LEILÕES.

36ª EXPOVEL
DATA: 10 A 15 DE NOVEMBRO
HORÁRIO: 12 ÀS 22H
LOCAL: PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CASCAVEL
DESCRIÇÃO: EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA, INDUSTRIAL 
E COMERCIAL DE CASCAVEL

INTERLEITE SUL 2015
DATA: 18 E 19 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: DAS 7:30  ÀS 17H30
LOCAL: HOTEL RECANTO CATARATAS FOZ DO IGUAÇU - 
FOZ DO IGUAÇU/PR
DESCRIÇÃO: 6º SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE 
PRODUÇÃO DE LEITE / REGIÃO SUL

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
QUEDAS DO IGUAÇU-PR
DATA: 20 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: PARQUE DE REMATES DE QUEDAS DO IGUAÇU
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
GUARANIAÇU-PR
DATA: 23 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: SOCIEDADE RURAL DE GUARANIACU
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

LEILÃO GADO DE CORTE EM 
ELDORADO - MS
DATA: 25 DE JUNHO DE 2015
HORÁRIO: 20:00 HORAS
LOCAL: SINDICATO RURAL DE ELDORADO
DESCRIÇÃO: SERÃO OFERTADOS ANIMAIS PARA CRIA, 
RECRIA E ENGORDA.

FENAM 2015
DATA: 19, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2015 
LOCAL: EXPOTRADE CONVENTION CENTER/PINHAIS-PR
DESCRIÇÃO: EXPOSITORES DO BRASIL E DO EXTERIOR 
APRESENTARÃO TECNOLOGIAS PARA MANEJO DE 
FLORESTAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DA MADEIRA.

38ª EXPOINTER
DATA: 29 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2015 
HORÁRIO: 08:00 ÀS 20:00
LOCAL: PARQUE EST. ASSIS BRASIL/ ESTEIO-RS
DESCRIÇÃO: EXPOSIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 
DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E PRODUTOS 
RELACIONADOS À AGROPECUÁRIA.

A Sindirural traz uma agenda 
com as principais feiras e leilões 
que programados para acontecer 
em 2015. Assim, nossos leitores 
podem acompanhar os eventos 
do agronegócio estadual e 
nacional. Para mais informações 
acesse nosso site:  www.
revistasindirural.com.br

Seu evento não está aqui? Adicione gratuitamente através do telefone (45) 3037-7829 ou pelo email editoria@revistasindirural.com.br
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informações necessárias da carga, que che-
gam on-line aos envolvidos no processo de 
embarque. Assim, não haverá mais necessi-
dade dos caminhoneiros abrirem a carga e o 
fluxo nos portos será mais rápido. Esse siste-
ma ainda está em testes.

Com a atualização do Sisbi (Sistema Brasi-
leiro de Inspeção de Produtos de Origem Ani-
mal), agora os Estados e Municípios passam a 
ser responsáveis pela fiscalização dos estabe-
lecimentos agropecuários. O SIF (Serviço de 
Inspeção Federal) também muda. Agora, só 
os abatedouros terão fiscalização permanente. 
Nos demais locais, ela será periódica. 

OPINIÃO
O presidente da CSA (Conselho de Sani-

dade Agropecuária de Cascavel), José Manuel 
Mendonça, afirma que a globalização e a ne-
cessidade de maior participação nos merca-
dos mundiais, juntamente com o aumento da 
população e a intensificação dos sistemas de 
produção exigem a modernização dos setores 
de defesa animal e o aprimoramento da vigi-
lância e fiscalização. Porém, ele acredita que 
o Plano deveria ser maior. “O planejamento 
para setores tão importantes deveria ser de no 
mínimo 20 anos e não somente 5”, analisa. 
Sobre as diretrizes, José Manuel as considera 
básicas e obrigatórias, mas segundo ele, so-
mente o detalhamento dos planos para cada 
ponto permitirá uma análise mais profunda.

Sustentabilidade no 
agronegócio é foco

PDA

O Plano de Defesa Agropecuária (PDA)  
2015/2020 é um programa do Governo Fede-
ral que define estratégias e ações para evitar e 
combater a pragas nas lavouras e doenças nos 
rebanhos brasileiros. O lançamento ocorreu 
em Brasília, no mês de maio, pela presidenta 
Dilma Rousseff e pela ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu.

Com o PDA, o Governo Federal pretende 
promover o desenvolvimento sustentável do 
agronegócio, garantindo a preservação da 
vida e da saúde das pessoas e dos animais, 
a segurança alimentar e o acesso a mercados.

O plano introduz um novo modelo de ges-
tão, capaz de fortalecer uma ação conjunta em 
nível federal, estadual e municipal. O plano vai 
atualizar diversas normas sanitárias à reali-
dade do agronegócio do país, além de adaptar 
procedimentos e capacitar ainda mais os téc-
nicos a tomarem decisões na área sanitária 
com base em conhecimento científico e aná-
lise de risco. O Plano de Defesa Agropecuária 
está concebido para os próximos cinco anos, 
dividido em duas etapas. A primeira será 
executada até junho de 2016 e a segunda, até 
2020.

Seis pontos principais alicerçam o PDA: 
o primeiro, é a modernização e desburocrati-
zação: informatizar e simplificar processos a 
fim de agilizar a tomada de decisões e reduzir 
em 70% o tempo entre a solicitação de um re-
gistro e sua análise final. O segundo é o mar-
co regulatório: atualizar a legislação vigente 
e padronizar diretrizes que atualmente estão 
contrapostas nas diversas esferas federativas. 
Criar condições necessárias para a instituição 
de um Código de Defesa Agropecuário. O ter-
ceiro é o suporte estratégico. Com apoio das 
universidades, desenvolver a técnica de aná-
lise de risco para pragas e doenças. Assim, 
reduzir em 30% os custos da defesa agrope-
cuária. O quarto é a sustentabilidade econô-
mica, que pretende levantar o custo da defe-

O Plano de Defesa Agropecuária 
(PDA) foi lançado no mês de maio 
pela presidenta Dilma Roussef 
e pela ministra da Agricultura, 
Kátia Abreu

sa agropecuária a fim de projetar os valores 
reais necessários para a área e disponibilizar 
recursos para convênios com as 27 unidades 
da federação e regulamentar o Fundo Federal 
Agropecuário.

O Plano também traça metas de qualidade, 
como modernizar o parque de equipamentos 
tecnológicos e ampliar programas de controle 
e erradicação de pragas e doenças, como febre 
aftosa, influenza aviária, peste suína clássi-
ca, mosca das frutas, brucelose e tuberculose, 
entre outras. No caso da aftosa, por exemplo, 
o governo pretende erradicá-la até 2020. 

Por fim, o governo prevê uma união em 
torno da avaliação e monitoramento do PDA. 
Secretarias estaduais e municipais, órgãos da 
agricultura e o Mapa acompanharão o cum-
primento das cinco metas. Para isso, serão 
criados comitês regionais e canais de comuni-
cação com Fiscais de Defesa Agropecuária. “O 
PDA funcionará como elemento fundamental 
para que o Brasil tenha possibilidade de que 
a expansão rural se dê sem dificuldades. Sim-
plificar não quer dizer perder a fiscalização, 
mas fiscalizar de forma inteligente”, resumiu 
a presidente Dilma Rousseff (PT). 

MAIS MUDANÇAS
Na fiscalização das exportações, agora 

será adotado um sistema de lacre eletrônico. 
O contêiner sai da indústria, inspecionado e 
com um chip eletrônico, que contém todas as 

Dilma e Kátia estiveram no lançamento do PDA em Brasília
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Parabéns!

14/05/1955 DANIEL DRIESSEN
15/05/1954 JOSE VALDIR BUOSI
15/05/1955 MILTON MARTINS DOS SANTOS
15/05/1981 ANGELO BERNARDI FABRO
17/05/1940 DORACI LUIZ SCHINATTO
17/05/1962 WERNER SELBMANN

01/05/1937 ISAIAS LUIZ ORSATTO
02/05/1942 MARIA IRACI PEREIRA
02/05/1988 RAFAEL DA SILVA FORTES
03/05/1949 RUDINEI CARLOS GRIGOLETTO
03/05/1952 TEUNIS GROENWOLD
03/05/1958 PLINIO LUIZ GIACOMINI
03/05/1962 SILVANA MARIA GRASSI DE ARAUJO
04/05/1935 JOSE NELI BELOTTO
04/05/1944 DARCI FRACARO
04/05/1958 PAULO CESAR KINDRAT
04/05/1964 CAMILO CARLOS CAUS
06/05/1939 NELGA ECKERT SIPP
06/05/1950 ULISSES PASQUAL
07/05/1961 CESAR LUIZ MARCON
08/05/1992 IVANILCE DE JESUS PATICOWSKI
09/05/1951 GENOR FRARE
09/05/1956 JACIR CAVALHEIRO
10/05/1964 MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR
11/05/1940 MARIA SEVERINA COMIN
12/05/1955 CLACI PEDRO ZANCANARO
12/05/1962 DIONICE TEREZINHA B. FORNARI
12/05/1975 CARLOS ALBERTO BUGNO
14/05/1926 OLINDA CORTESE FAVRETTO
14/05/1937 HARRY OSMAR KRUGER

ABRIL 2015
18/05/1929 TELMO ZANCHET
18/05/1938 BENJAMIM MARTINI
19/05/1970 NILSON KIYOSHI OKABE
20/05/1956 JOSE HEITOR LASKOS
20/05/1965 CLAUDIONOR F. ANDREOLLA
21/05/1923 WALDEMIRO PIOVESAN
21/05/1952 AMAURILIO PACHECO PIRES
22/05/1971 ELIANA MARIA LOPES
23/05/1947 NELI BELOTO
23/05/1948 MAIRI RENATO DA SILVA
23/05/1951 NELSO DALMINA
24/05/1951 DIRCEU STOCKER
25/05/1941 ANGELO OVILDO ZANUZO DENARDIM
25/05/1953 JOAO ROBERTO GASPARELO
25/05/1953 LUIZ ALBERTO RIGHETTI
25/05/1958 HORST SELBMANN
25/05/1974 CLAUDINEIA MARTINS
26/05/1954 PAULO CESAR SOARES
27/05/1953 ALCENO AHLAMANN
27/05/1960 ALCIMAR FORNARI
27/05/1962 LEDA MARIZA LAZZARIN CUNHA
27/05/1969 MARCOS ANTONIO OLDONI
27/05/1971 ANDERSON BELOTO
28/05/1952 ANIZITA ZANELLA
28/05/2004 MELHOR AGROPASTORIL LTDA
30/05/1948 LUCIA ALBINO ROTTA

Veja quais os associados
do Sindicato Rural de Cascavel que

estão assoprando velinhas!

O produtor rural Genor Frare é um dos 
aniversariantes deste mês de maio

SUA EMPRESA AINDA
NÃO TEM UM SITE?

A INTERNET se torna cada vez mais presente no mundo dos negócios!

Você e sua empresa não tem ainda seu espaço na internet ou 
tem um site desatualizado e nada funcional? Fale hoje mesmo 
com a Lápis Digital, uma empresa que fornece todo o suporte em ações 
on-line para tornar sua empresa mais competitiva e sua marca mais forte 
no mundo virtual.

• HOME-PAGES
• EMAILS
• E-COMMERCE
• MARKETING DIGITAL
• GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS

Rua Cuiabá, 217 - CEP 85.819-730 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR

Solicite uma visita: (45) 3037-7820 / 9972-6113

contato@lapisdigital.net.br/lapisdigitalcascavel @lapisdigital

Oferecemos também geração de conteúdo online e gestão de 
mídias sociais da sua marca. As mídias sociais são ferramentas de 
baixo custo e eficazes para comunicação instantânea com seus clientes e 
público alvo. Além disso, reforçam os conceitos e qualidades de seus 
produtos e serviços.

NOSSOS SERVIÇOS

www.lapisdigital.net.br
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Convênios
Confira neste espaço as empresas que 

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

Rural de Cascavel.

ODONTO PREV PLANO DENTARIO
Sindicato Rural Patronal – Fone 3225 – 3437

AGRO

AGROSAT - TOPOGRAFIA EM GERAL
Rua Osvaldo Cruz, 2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS - INSUMOS AGRÍCOLAS
Av.Barão do Rio Branco 1822
Fones  3227-1050/3227-1070

AGRIBOI - PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
Av. Brasil, 4197 - Fones 3224-5115

RPK GENÉTICA
BRAHMAN – NELORE -  ANGUS - BRANGUS 
-  BRAFORD - Fone (45) 9971-4004

SEMEX BRASIL
www.semex.com.br
Fones 9987-2673/9121-8827

MÁQUINAS AGROESTE LTDA
Av. Brasil, 4128 - Fone 3225-3322

SANTA VETERINÁRIA CLARA GENÉTICA 
Av. Brasil, 7640  - Fones 3226-6161

PLANTAR
Rua Uruguai, 155 – Bairro Alto Alegre
Fone/Fax (45) 3321-1650

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

SERVIÇOS

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

GALERIA DAS FLORES - FLORICULTURA E 
DECORAÇÕES
Fone (45) 3097-6417

3º TABELIONATO DE MÓVEIS
Cartório - Rua Souza Naves, 3445

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

JM SERVIÇOS - JARDINAGEM/PAISAGISMO
Colônia São Francisco - Fone (45) 9968-8865

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

MULTIPEÇAS
Av. Tancredo Neves, 744 - Fone 3226-6126

LAPIS DIGITAL DESIGN & INTERNET
Fone (45) 3037-7829 / 9972-6113

ACTION! PRODUTORA DE VÍDEO
Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114

NEWMÍDIA COMUNICAÇÃO
Criação publicitária - Campanhas
Fone (45) 3037-7829 / 9972-6114

LOCAÇÕES LAPA
(45) 3223-2531

MECÂNICA
Mecânica União Oficina mecânica
Rua Paraná, 3894 - Fone (45) 3223-2096

PAPELARIA
Suprivel - Papelaria e Informática
Rua Sete de Setembro, 3266
Televendas 3224-2004

INFORMÁTICA

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

RESTAURANTE

Restaurante Kilograma
Av. Brasil, 6792 - Fone 9975-6172

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS - QUERÊNCIA HOTEL
Rua Treze de Maio, 710 - Fone 3218-1818

ENSINO

CNA - ESCOLA DE INGLÊS
Fone (45) 3037-7793

ANHANGUERA EDUCACIONAL
Ensino superior - Fone (45) 3322-9020

UNICESUMAR
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA
Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

SAÚDE

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA ORTOFFÍSIO
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)

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

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

CLÍNICA ODONTO TOPI
R. Carlos Gomes, 4016 - Fone (45) 3039-3032

HOSPITAL E MATERNIDADE DR. LIMA
Rua Paraná, 2311 - Fone (45) 3219-1515

CLÍNICA DE OLHOS ROMEU TOLENTINO
R. Rio de Janeiro, 1235 - Fone (45) 3219-4646

FARMÁCIA FARMAÚTIL
Tele Entregas: (45) 3223-1679

FARMACIAS ESTRELA
Tele Entrega Fone 3223 - 0329

ÓTICA BALACINI
R. Carlos de Carvalho, 4016
Tele Entregas: (45) 3224-2225

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

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

FONE 9147 -1280

TERAPEUTA HOLÍSTICO
ARLINDO UEBEL

Rua Paraná, 3035 - Sala 73

IRIDÓLOGO E QUIROPATA 

TE
CNOLOGIA E INOVAÇÃO NA PECUÁRIA 

2015

SHOW
PECUÁRIO

Mais informações: (45) 3037-7829 / 3225-3437

DIAS 14, 15 E 16 DE JULHO  DE 2015
Parque de Exposições Celso Garcia Cid - Cascavel/PR

O evento que faltava para mostrar todo
o potencial da pecuária paranaense!
Um evento técnico direcionado a pecuaristas, onde 
empresas do segmento poderão mostrar novas 
tecnologias, equipamentos e novidades do setor. 
Palestras com os mais renomados nomes da pecuária 
nacional e muitas oportunidades de novos negócios!

EXPOSIÇÃO DE 
PRODUTOS E SERVIÇOS

LEILÕES DE ANIMAIS

JULGAMENTOS DAS RAÇAS

PALESTRAS E WORKSHOPS

RODADAS DE NEGÓCIOS

SHOPPING AGROPECUÁRIO
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 www.showpecuario.com.br
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Muito mais que um Hospital. 
Uma estrutura completa
para o tratamento e o
cuidado dos seus olhos.

Atividades como correr, nadar e andar de bicicleta podem ser mais 
prazerosas quando você não precisa se preocupar com as lentes
de contato ou com os óculos. Conheça o que há de mais novo em 
Cirurgia Refrativa Personalizada.

liberdade para curtir
a vida ao máximo

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

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


