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“Nosso objetivo
é asfaltar as
estradas rurais”

AGASSIZ LINHARES

Plantar realizou
seu 5º Dia de
Campo
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Escola de
samba provoca
o agronegócio
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Sindicato Rural de Cascavel inicia preparativos
para comemorar seu cinquentenário em 2017
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O destaque da Edição 62 da 
Sindirural são os preparativos para 
a comemoração do cinquentenário 
de fundação do Sindicato Rural de 
Cascavel. Um livro vai contar a história 
da entidade. Pág. 16

O agropecuarista Agassiz Linhares 
Neto, nomeado Secretário de 
Agricultura de Cascavel, é o 
entrevistado desta edição da revista 
Sindirural. Pág. 08
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Entrevista

Capa

Deral prevê super 
safra no Paraná

Com a ajuda de um clima excepcional, 
os produtores rurais paranaenses devem 
colher safra recorde no Estado. Pág. 20

LEIA TAMBÉM

• Drones possibilitam agricultor enxergar 
além do que se pode ver.  Pág. 18

• Escola de samba carioca ofende o 
agronegócio em samba enredo. Pág. 24

• Plantar realizou o seu 5º Dia de Campo 
em Cascavel.  Pág. 26

• Manejo de pasto eleva a produção de 
carne.   Pág. 28

• Toxoplasmose, a vilã entre os ovinos.  
Pág. 30

Aquicultura cresce 
123% em dez anos

Chegada de novas empresas, rápida 
profissionalização e intensificação 
tecnológica foram alguns dos fatores 
observados  na aquicultura brasileira nos 
últimos anos.    Pág. 38 

AUMENTE SUA PRODUÇÃO,
COM EQUIPAMENTOS SAITON!

SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA BIOMASSA

Nossa linha completa de Biomassa para Indústria de Maravalha e Equipamentos para  beneficiamento 
e reaproveitamento de madeira, casca de arroz, casca de café, bagaço de cana, fibras de coco, feno
 e serragem fornecem uma variedade de sistemas totalmente integrados, e Customizados Conforme 
a necessidade de cada Cliente. 

A SAITON se dedica principalmente a criar e desenvolver soluções voltadas para o processamento de
biomassa, agregando valor aos resíduos sólidos para uso industrial e promovendo a preservação ambiental.

Dentro deste contexto especializou-se em processamento, movimentação e armazenagem, compactação 
e combustão de resíduos sólidos.

R. Manaus, 3303 - Cancelli
Cascavel - Paraná - BR

Telefone: +55 (45) 3326-1186
Plantão: +55 (45) 99157-1726

E-mail: contato@saiton.com.br
www.saiton.com.br

Adequada para a produção de pellets de ração, madeira
maravalha, esterco, serragem e outros. permitindo a  
valorização de  resíduos vegetais, animais  e  industriais,

As principais aplicações se dão na alimentação de 
peixes e outros animais e também para combustão
em grandes fornalhas, lareiras domésticas e outras.

Para mais informações acesse: www.saiton.com.br

PELETIZADORA PSXL
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PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - diretoria@sindicatorural.com

Começando 2017 com esperança renovada
Esperamos que 2017 seja muito me-

lhor que 2016 para todos. Difícil em di-
versos sentidos, o ano passado deve nos 
servir como aprendizado, como reflexão. 
Agora necessitamos renovar nossos votos 
de esperança, balizados na força, sabedo-
ria, prudência, desenvolvimento e fazen-
do o que sabemos: alimentar o mundo. 

Além de desejarmos tudo isso para os 
produtores rurais e para toda a sociedade, 
pedimos a nosso bom Deus um Brasil ho-
nesto em 2017, sem corrupção. Ninguém 
aguenta mais a bandalheira que virou o 
nosso país. Precisamos votar melhor, 
escolher com mais critério nossos repre-
sentantes e exigir decência, honradez.  
Não merecemos essa sensação de revol-
ta, de injustiça ou impunidade. O futuro 
é dos justos e devemos acreditar nisso 
todos os dias. 

E, falando em política, tivemos uma 
ótima notícia no início de janeiro com a 
escolha do nosso amigo Agassiz Linhares 
Neto como secretário de Agricultura de 

tão coroada de êxitos e colocamos o Sin-
dicato Rural à disposição de sua equipe. 
Queremos que a entidade seja um pilar, 
um braço amigo em todos os momentos 
em que ele estiver à frente da Secretaria 
Municipal. 

Um grande ano a todos nós!

“Ninguém aguenta 
mais a bandalheira 

que virou nosso país. 
Precisamos votar 

melhor, esolher com 
mais critérios nossos 

representantes e exigir 
decência e honradez. 

”
Cascavel. Ele é um profissional dedicado, 
próximo ao Sindicato e ciente de todos os 
problemas e dificuldades do setor, uma 
vez que é o produtor rural e participa ati-
vamente de conselhos, núcleos, reuniões, 
eventos e afins. 

Esperamos e desejamos a ele uma ges-

R. Rio Grande do Sul, 928 - Centro - Cascavel/PR - Fone (45) 3223-9365
Avenida Brasil, 6436 - Centro - Cascavel/PR - Fone (45) 3038-5851

www.oticacuritiba.com.br
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Desde 1984 protegendo
e cuidando da visão do
homem do campo.

CASCAVEL/PR
R$ 67,41

(25/01/2017)

QUANTO VALE
É FÁCIL SABER....
MAS QUANTO
CUSTOU PARA
PRODUZIR?

AGORA TEM
COMO SABER.

CONHEÇA O SOFTWARE DE GESTÃO RURAL M2AGRO.

www.prismainformatica.com.br

Simples de usar. Fácil de obter resultados concretos. O M2Agro é a mais completa plataforma de gerenciamento 
operacional do campo. Com ele, você pode planejar sua safra, sabendo quanto custa cada tarefa diária na propriedade e 
quanto ela in�uencia seu valor de produção. Com ele, você tem o controle completo dos serviços, identi�ca rapidamente 
problemas, atrasos e motivos de perdas, otimiza suas máquinas, sua equipe e acompanha seus rendimentos. Com essas e 
diversas outras funcionalidades, você produz mais e com menor custo.

Fone (45) 2104-7007

Rua São Paulo, 1721 - Centro - Cascavel/PR

Solicite hoje mesmo uma visita sem compromisso na sua propriedade.
Descontos exclusivos para associados do Sindicato Rural de Cascavel.
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ENTREVISTA

Revista Sindirural - Qual seu princi-
pal objetivo à frente da Secretaria Muni-
cipal de Agricultura de Cascavel?

Agassiz Linhares - Vemos a Secretaria 
como uma facilitadora, com uma ajuda ao pro-
dutor rural. Existem vários projetos dentro da 
Secretaria na área de assistência e de fomento 
de produção. O principal hoje, na nossa visão, 
é a melhoria na infraestrutura. Com uma es-
trada boa, o produtor consegue alavancar todo 
tipo de produção. 

Revista Sindirural - Como você pre-
tende fazer isso?

Agassiz Linhares - Nessa parte de in-
freaestrutura, a ideia é que possamos mexer 
um pouco no conceito das estradas rurais. 
Elas tiveram nos últimos 20 anos que era 
basicamente patrolar, fazer manutenção e 
alguns locais readequar. Mesmo em muitos 
onde foram feitas readequação, perdemos.  
Muito pouco foi feito nos últimos anos de pa-
vimentação. A minha meta é fazer o máximo 
de pavimentação possível. Queremos deixar 
um projeto pronto, a longo prazo e junto com 
a Secretaria de Planejamento, que possamos 
conseguir deixar daqui a 15, 20 anos todas 
as vias principais das estradas rurais da área 
rural, que devem girar em torno de 2 mil qui-
lômetros, pavimentadas com pedra irregular, 
revestimento de solo cimento ou com asfalto.  
A minha grande meta é conseguir isso, ini-
ciar. Para isso, vamos buscar recursos juntos 
aos governos federal e estadual, além de fazer 
parcerias com os produtores rurais. Desde já 
aproveito para convocar os produtores para 
essa parceria. A nossa classe precisa pensar 

Nomeado como Secretário Municipal de Agricultura pelo prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos, o engenheiro agrônomo e produtor 
rural Agassiz Linhares Neto afirma em entrevista exclusiva à 
Sindirural que seu objetivo principal no cargo é a recuperação e 
asfaltamento das estradas rurais, para melhorar a infraestrutura 
logística para escoamento da produção rural do município

“Asfaltar estradas 
rurais é o objetivo”

que hoje o Poder Público tem recursos fini-
tos. Não podemos depender somente dele. Um 
exemplo de parceria seria o produtor dando a 
mão de obra e nós fornecendo a pedra e a re-
adequação. Assim todos ganhamos. Essa é a 
mudança da agricultura no Município de Cas-
cavel. Um exemplo de solução também foi a 
feita de Toledo, lá eles fizeram um PDI (Plano 
de Desenvolvimento Integrado) no interior. A 
cidade buscou recursos com o mesmo banco, 
o BID (Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento) para asfaltar as estradas rurais. Em 
Cascavel ele foi feito para arrumar a Avenida 
Brasil e outras coisas, o que me deixa triste. 
Se nós tivéssemos usado todo esse recurso no 
interior poderíamos ter feito muito asfalto no 

AGASSIZ LINHARES NETO 

interior e teríamos um retorno financeiro bem 
maior. Aí, com essa arrecadação, arrumarí-
amos a Avenida Brasil. Essa iniciativa atual 
vai trazer pouca renda, apesar de melhorar a 
qualidade de vida no centro. Toledo pegou o 
dinheiro para gerar renda. Nós pegamos para 
gerar conforto. Essa é minha visão, pessoal. 

Revista Sindirural - Como as estradas 
asfaltadas melhoram a vida do produtor?

Agassiz Linhares - Para as pessoas da 
cidade entenderam é bem simples. Imagine-
que se ela tivesse que sair de casa, ela fosse 
obrigada que atravessar um rio, sem ponte, 
para chegar à rua. Quantas vezes ela sairia? 
Quanto estimularia ela aumentar a produção... 
Qual a dificuldade em perda? Ela derrubaria e 
quebraria coisas diversas vezes até conseguir.  
Essa é a dificuldade vivida pelo produtor. Ele 
sai da fazenda e quebra caminhão, perde soja, 
morre pintainho, perde ovos, morre aves entre 
outros prejuízos. Com uma estrada asfaltada, 
há menos trepidação. O caminhão conseguiria 
vencer as distâncias com mais rapidez e faci-
lidade, o que geraria menos mortes também 
por estresse, temperatura.  A infraestrutura 
também gera investimento. Os produtores in-
vestirão em agroindústria.

Revista Sindirural - Quais são outros 
projetos que pretende tocar na Secreta-
ria?

Agassiz Linhares - Queremos aumentar 
e continuar os projetos de fomento. Um dos 
principais é a agroindústrias. Queremos fo-
mentar as agroindústrias de peixe, bolachas 
e farinhas e lácteos. Uma das coisas que o 
município de Cascavel não tem grande renda 
é suinocultura e piscicultura. Os frigoríficos 
que tem aqui buscam fora. Queremos que isso 
seja produzido aqui. Precisamos pensar o se-
guinte: na soja, em um hectare, com a pro-
dução de 60 sacas e a venda a R$ 70, temos 
um faturamento de R$ 4.200. Um hectare de 
peixe dá R$ 17 mil. Um de suíno dá R$ 14 mil. 
Por isso que o VBP (Valor Bruto de Produção) 
de Toledo e Cafelândia é tão maior que o nos-

so. A prefeitura pode ajudar na construção 
dos açudes, das pocilgas, na assistência téc-
nica juntamente com a Emater e as integrado-
ras. Assim, o produtor terá mais rendimento. 
O produtor precisa partir para isso. Valor 
agregado.  São ações simples. O produtor é 
inteligente e sabe fazer conta. O que precisa-
mos é mostrar isso a eles.  Não precisamos 
trazer novos programas ou dar novos nomes a 
programas velhos. O que nós queremos é tra-
zer soluções às necessidade do produtor rural 
de Cascavel. 

Revista Sindirural - A Secretaria tam-
bém pretende incentivar novos conceitos 
de produção que vem dando certo, como 
ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Flo-
resta) e ILP (Integração Lavoura-Pecuá-
ria)?

Agassiz - Queremos incentivar sim e 
mostrar a importância dessas integrações. Em 
Cascavel, temos médios e grandes produtores 
rurais com excelência em agricultura, em cul-
tivo de grãos. Mas ficam só nisso, mesmo com 
médias expressivas. Queremos mostrar para 
eles que eles podem adotar o ILPF ou ILP. Ele 
pode, por exemplo, usar parte de sua área no 
inverno para engordar boi e isso vai subir seu 
valor de produção. Se ele compra macho, ou 
fêmea e põe numa pastagem de inverno e usa 
parte do milho dele para fazer silagem, ele vai 
ganhar mais. Com um manejo adequado e ro-
tação, ele ainda melhora o solo e se torna mais 
eficiente na agricultura do que já é. Com ajuda 
de entidades, apresentaremos essas alternati-

vas. Assim, o produtor ganha mais, paga mais 
imposto e nós podemos dar mais retorno. É 
um círculo positivo para todos. Também gera-
mos mais empregos dessa forma. 

Revista Sindirural - Quais principais 
dificuldades e desafios?

Agassiz - A nossa principal dificuldade a 
princípio é a ausência de maquinário. Esta-
mos usando horas-máquina, mas ainda não é 
suficiente. Teremos que realocar recursos em 
busca de aumentar nosso parque de máquinas. 

Revista Sindirural -  O que você pode 
falar sobre o orçamento da Secretaria?

Agassiz - Nosso orçamento é reduzido 
(R$ 15 milhões para 2017) e precisa ser au-

mentado. O prefeito Paranhos já demonstrou, 
nas primeiras ações dele, a importância que 
ele dá para a agricultura. Quando ele fez o 
corte de 30% em quase todas as secretarias, 
ele deixou a Saúde, a Educação e a Agricul-
tura de fora. Isso elevou o nosso status.  Ele 
enxerga que a Agricultura pode fazer a dife-
rença, já que nossa cidade depende muito do 
nosso setor. Se pensarmos somente no retor-
no que podemos ter de ICMS, já é o suficiente. 

Revista Sindirural - Como as enti-
dades, como Sindicato Rural, Sociedade 
Rural, Areac e conselhos podem ajudar a 
Secretaria?

Agassiz - Essas parcerias são muito im-
portantes. Quando discutirmos ideias para 
beneficiar o produtor em uma ou duas pes-
soas aumentamos a chance de erros. Quando 
temos um grande número de entidades discu-
tindo o bem comum, nossa possibilidade de 
acerto e de geração de novas ideias é muito 
maior.  Convoco todas as entidades e empre-
sas ligadas à agropecuária da nossa cidade a 
participar conosco, a colaborar. 

Revista Sindirural - E oque você tem 
a dizer para o produtor rural, que há anos 
vê a área rural esquecida pelas adminis-
trações anteriores?

Agassiz - O produtor precisa saber que, 
independente das dificuldades que estamos 
tendo e teremos, vamos nos desdobrar para 
atendê-lo da melhor forma possível. O que pe-
dimos é que ele tenha um pouco de paciência, 
mesmo sabendo que eles ficaram muito tempo 
sem atendimento. Também pedimos que eles 
venham conversar conosco, que participem 
dos cursos que vamos fazer e pedimos que ele 
seja parceiro. Não adianta ter um secretário, 
prefeitura querendo fazer as coisas se o pro-
dutor não for parceiro. 

“Vamos iniciar um 
projeto para que daqui 
a 15, 20 anos, todas 
as vias principais 

das estradas rurais 
da área rural estejam 

pavimentadas com pedras 
irregulares, revestimento 
de solo cimento ou com 

asfalto.”

Agassiz Linhares Neto é natural de 
Ponta Grossa, tem 52 anos e também 
possui uma empresa de pesquisa gené-
tica de milho. Além de agora gestor mu-
nicipal, ele é o presidente do Conselho de 
Sanidade Agropecuária de Cascavel e do 
Núcleo de Criadores Angus do Oeste do 
Paraná e detém os cargos de diretor do 
Sindicato Rural e da Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná. Foi secretário de agri-
cultura entre 1997 e 1999 e professor dos 
cursos de Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica e Engenharia Agronômica da 
FAG entre 2003e 2007. Agassiz também 
foi coordenador do curso de Agronomia 
da FAG.

Perfil

“Queremos aumentar 
e continuar os projetos 

de fomento.. um 
dos principais é o 
da agroindústria. 

Queremos fomentar as 
agroindústrias de peixe, 

bolachas, farinhas e 
lácteos.”
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REGISTRO
Frente de trabalho iniciou a recuperação de estradas

O prefeito de Cascavel Leonaldo Paranhos e 
o secretário municipal de Agricultura, Agassiz 
Linhares Neto, lançaram no dia 11 de janeiro 
uma frente de trabalho para a recuperação das 
estradas rurais do município.  O ato ocorreu no 
distrito São João do Oeste e antecipa o compro-
misso de Paranhos de colocar o interior entre 
as áreas prioritárias do governo.  “Atendemos 
o apelo dos produtores de iniciar os trabalhos 
antes da colheita da safra, o que foi possível 
também graças a dois empresários que têm li-
citação com a prefeitura e estiveram aqui hoje, 
aceitando reduzir em 15% os valores que eram 
pagos pelas horas-máquina fornecidas ao Mu-
nicípio, facilitando nosso plano de recuperação 
do interior”, disse. O período de chuvas diárias 
impede o patrolamento integral das estradas e 
a iniciativa precisa ser aos poucos, atuando em 
caráter emergencial serão atacados pontos in-
transitáveis. 

Segundo Agassiz Linhares Neto, o objetivo 
é realizar a limpeza de escoadouros de água para 
garantir maior longevidade das estradas e a reti-
rada de atoladouros, de forma que os produtores 
possam transitar e retirar a produção. “Já esta-
mos em fase de pré-colheita da safra de verão e 
precisamos agir”. Seguindo o levantamento das 
condições dos mais de 3 mil quilômetros de es-
tradas, feito pelo Comder, decidiu-se iniciar os 
trabalhos pela região norte do distrito de São 
João do Oeste até a localidade de São Martin, 
porém, isso não quer dizer que serão deixados 
de atender demais pontos intransitáveis da zona 
rural. “É uma determinação do prefeito Paranhos 
para que, mesmo com uma frota pequena, co-
mecemos o atendimento. Paralelamente, o pre-
feito está viabilizando ações para que possamos 
adquirir novos equipamentos e ampliar a frota”.

O lançamento da Frente de Trabalho, no 
miniginásio do distrito, reuniu a comunidade, 
diversos líderes de entidades representativas da 
classe produtora, vereadores e secretários mu-
nicipais. O deputado estadual Adelino Ribeiro 
disse ter esperança de que, apesar do período 
chuvoso do mês de janeiro, o prefeito consiga 
colocar as máquinas no campo. O presidente do 
Sindicato Rural Patronal, Paulo Orso, aprovou a 
iniciativa, ressaltando que “o produtor tem ne-
cessidade por estrada e, com esta largada, temos 
a esperança de ter nossos anseios alcançados”.

Como parte do Decreto Nº 13.242, de 6 de 

janeiro de 2017, que determina a realização de 
estudo e análise de contratos celebrados com o 
Poder Executivo, visando à redução de despesas, 
e após análise, a comissão nomeada pelo pre-
feito Paranhos conseguiu a supressão de 15% 
nos valores que eram pagos pelas horas-máqui-
na utilizadas pela Prefeitura nas áreas rurais, 
por meio da aceitação das empresas João P.B 
Ferreira & Cia e Actual Construção e Obras Ltda.

Com isso, durante o lançamento da Frente de 
Trabalho hoje, as duas empresas assinaram com 
o prefeito o termo de redução dos valores, o que 
resultará numa economia de R$ 154.087,50.

o dia 19 de março para inscrever seus 
trabalhos. O prêmio é promovido pelas 
empresas Alltech e Alltech Crop Scien-
ce, líderes em saúde e nutrição animal 
e vegetal, respectivamente, e a cerimô-
nia de premiação acontece entre os dias 
21 e 24 de maio de 2017, nos Estados 
Unidos. O evento internacional promove 
o encontro de profissionais de diversos 
setores.  

Podem concorrer reportagens produ-
zidas por jornalistas profissionais, vei-
culadas entre 25 de abril de 2016 e 19 de 
março de 2017 na imprensa brasileira. A 
ficha de inscrição assim como o regula-
mento completo para a participação está 
disponível no site http://pt.alltech.com/
premio-alltech-de-jornalismo-2017.

Prêmio Alltech de jornalismo premiará
reportagens sobre o agronegócio

Idealizado para incentivar a produção 
de reportagens sobre inovação e tecnolo-
gia no agronegócio, a segunda edição do 
Prêmio Alltech de Jornalismo está com 
inscrições abertas. A premiação, auto-
rizada pela Caixa (nº3-0104/2017), dará 
mais uma vez a oportunidade para três 
jornalistas brasileiros participarem de 
um dos maiores eventos globais de líderes 
e empresários, o ONE: Simpósio de Ideias 
Alltech, que acontece em maio, em Lexin-
gton, Kentucky (EUA). As reportagens 
podem ser inscritas em três categorias: 
Soluções inovadoras e de alta tecnologia 
em Nutrição Animal, Gestão de Negó-
cios (animais de produção e estimação) 
e Soluções inovadoras e de alta tecnologia 
na Agricultura. Os jornalistas têm até 

RUA SADI LAZARI,301, CANADÁ CASCAVEL - FONE / FAX: (45) 3038-6603

Base para silos, moegas, base para balanças, fornalhas,
armazéns graneleiros e barracões pré-moldados/metálicos

Deixe as obras da sua propriedade
nas mãos de quem está há mais
de 23 anos no mercado,
construindo com seriedade
e competência

www.construtorafranck.com.br

O novo prefeito de Cascavel, ao lado do secretário de Agricultura, Agassiz Linhares, iniciou sua gestão priorizando os problemas da área rural

O Departamento Feminino do Sindica-
to Rural Patronal de Cascavel fez a entrega 
de donativos à Fraternidade Nossa Senhora 
Auxiliadora O Caminho. O ato ocorreu quar-
ta-feira (7), às 15h30, na sede da entidade 
beneficente, que funciona na comunidade 
rural de São Roque, às margens da BR-467 
(Cascavel-Toledo).

A presidente do Departamento Femi-
nino do Sindicato Rural de Cascavel, Maria 
Beatriz Orso, explica que na ocasião foram 
repassados à Fraternidade O Caminho kits 
de materiais de higiene pessoal. Esses do-
nativos, segundo ela, foram arrecadados pelo 
Departamento Feminino junto às mulheres 
produtoras rurais e ao quadro de associados 
do Sindicato.

A Fraternidade Nossa Senhora Auxilia-
dora O Caminho atende mulheres maiores de 
idade dependentes químicas (álcool e droga).

Fraternidade O Caminho recebe donativos do Sindicato Rural

Mulheres do Departamento Feminino do Sindicato com representantes da Fraternidade O 
Caminho, durante a entrega dos donativos.

A campanha “Eu Ajudo na Lata”, fruto de uma parceria entre a 
Unimed Cascavel, o Sindicato Rural de Cascavel e outras entidades e 
empresas, continua a proporcionar mais qualidade de vida às pessoas. 
O objetivo da ação é, através do recolhimento e posterior venda dos 
lacres de latas de alumínio, fazer o bem social e atender demandas de 
determinadas entidades. Entre os meses de abril e dezembro de 2016, 
cerca de 340 quilos de lacres foram obtidos com a colaboração de to-
dos os envolvidos. Com a venda foi possível adquirir três cadeiras de 
rodas simples pretas entregá-las à Uopeccan (Hospital do Câncer de 
Cascavel). 

Em setembro de 2015, a entidade beneficiada foi a Apae (Associa-
ção dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Cascavel. Na ocasião, eles 
receberam a doação de uma cadeira adaptada para atender os alunos. 
Em 2014, a Adefica (Associação dos Deficientes Físicos de Cascavel) 
foi a escolhida para receber a ajuda.  O diretor secretário do Sindicato 
Rural, Paulo Vallini, agradeceu a todos que colaboraram com a campa-
nha via sindicato, que é um dos pontos de recolhimento e afirmou que 
a campanha continua. 

Lacres transformam-se em cadeiras de rodas para Uopeccan

Três cadeiras de rodas foram adquiridas com a campanha da Unimed
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Acidente áereo vitima
José Torres Sobrinho
Um dos grandes líderes 
empresariais de Cascavel, o 
empresário, que foi atuante na 
diretoria do Sindicato Rural de 
Cascavel, sofreu acidente ao 
pousar seu avião em Tangará da 
Serra, no Mato Grosso.

TRAGÉDIA

O ano de 2017 começou com uma grande 
tristeza para a cidade de Cascavel. O empre-
sário José Torres Sobrinho, ex-presidente 
da Acic (Associação Comercial e Industrial 
de Cascavel) e ex-membro da diretoria do 
Sindicato Rural de Cascavel, morreu em um 
acidente aéreo em Tangará da Serra (MT). A 
tragédia ocorreu no dia 5 de janeiro, em uma 
viagem de negócios.  O avião era pilotado por 
ele e estava tripulado por sua esposa Solésia 
Stringari Torres, que também faleceu, sua fi-
lha e seu genro. O casal que estava na parte da 
frente da aeronave morreu na hora. 

O acidente ocorreu a cerca de 200 metros 
do aeroporto da cidade. A aeronave, um Ces-
sna Aircraft, tocou num fio de alta tensão e o 
piloto perdeu o controle. O monomotor ficou 
com o trem de pouso para cima.  A filha do 
casal, Gabriela Stringari Torres, e o genro 
Fábio Brandalize, sobreviveram, mas fica-
ram gravemente feridos. O empresário faria 
60 anos no dia 10 de janeiro. Ele atuava nos 
ramos de seguros, construção civil e também 
tinha negócios nas áreas agrícola e pecuária.

Atuação 
Como presidente da Acic, José Torres 

Sobrinho deixa um grande legado. Homem 
de pulso firme e posições convictas, deu im-
portante contribuição à modernização interna 
da entidade e nas fases finais de construção 
do Edifício Rui Barbosa, que desde junho de 
2016 abriga a associação comercial. De forte 
atuação associativista, Torres começou a par-
ticipar da Acic em 2002 com a formação do 
Núcleo Setorial de Corretores de Seguros.

Nesses anos todos, ele atuou na entida-
de como coordenador do Núcleo de Correto-
res, presidente do Conselho Deliberativo nas 
gestões do ex-presidente Valdinei Antonio da 
Silva, vice-presidente de Serviços nas gestões 
de Marcos Roberto Teixeira e vice-presidente 

na de Leopoldo Nestor Furlan. Torres assumiu 
a presidência da Acic em 24 de maio de 2013 e 
seria reeleito para mais uma gestão na metade 
do ano seguinte. Em junho de 2015, ele repas-
sou o cargo de presidente ao sucessor, o atual 
presidente Alci Rotta Júnior. Torres também 

teve papel importante no Sindicato Rural de 
Cascavel. Presente em duas diretorias, ele foi 
diretor e membro do conselho fiscal.

“É uma lástima, uma fatalidade. A cida-
de de Cascavel perdeu uma grande liderança, 
uma pessoa comprometida com o desenvol-
vimento da cidade e da região. Ele foi muito 
importante aqui no sindicato, sempre preocu-
pado e disposto a ajudar, a melhorar”, comen-
tou o presidente do Sindicato, Paulo Roberto 
Orso. 

Histórico 
José Torres Sobrinho nasceu em Manga, 

interior de Minas Gerais. Ele era técnico em 
Desenho Arquitetônico e corretor de seguros. 
Casado com Solesia, teve duas filhas, Rafae-
la e Gabriela. Torres, que chegou a Cascavel 
em 1975, iniciou sua carreira profissional em 
abril de 1976. Ele começou como contínuo da 
Itaú Seguros. Seu primeiro emprego foi como 
inspetor de produção da Nacional Seguros e 
gerenciou por quatro anos a sucursal regional 
da Real Seguros no Rio Grande do Sul.

Concluiu em Novo Hamburgo (RS) o curso 
de Corretor de Seguros da Fundação Escola 
Nacional de Seguros e em 1988 fundou, em 
Cascavel, a Tecla Corretora de Seguros que, 
a partir de 1995, passou a se chamar Gold-
dencor Corretora de Seguros. Atualmente, o 
empresário integrava o Conselho Superior da 
Acic, formado por ex-presidentes da asso-
ciação comercial. Ele também era diretor da 
Caciopar. 

O prefeito do município de Tangará 
da Serra, Fábio Martins, pediu logo após 
o acidente a interdição da pista do aeró-
dromo particular, que era destino de José 
Torres Sobrinho e de seus familiares.

“Estamos tomando providências com 
relação à cessação do funcionamento deste 
aeroporto para que passem a utilizar o Ae-
roporto Municipal que está habilitado para 
receber aeronaves. Enquanto esta situação 
deles não for resolvida junto aos órgãos 
responsáveis, vamos tomar providências 
para cessar o funcionamento da Aviação 

Rondon até que os órgãos da aviação digam 
que estão aptos a funcionarem”, afirmou 
Fábio Martins.

Ele explicou que a prefeitura já havia 
negado em dezembro último a realização 
de uma parceria com a Aviação Rondon. 
“Negamos justamente porque não temos 
convicção de que eles podem funcionar 
plenamente sem criar essas situações. E 
com base nesta última ocorrência, estamos 
tomando providências no sentido de cessar 
o funcionamento deles até que isto seja re-
solvido”.

Como líder empresarial, José Torres Sobrinho 
teve passagens como presidente da Acic e 
diretor do Sindicato Rural de Cascavel

Pista é interditada após acidente
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MERCADO

A New Holland tem um novo vice-presi-
dente para a América Latina. Rafael Miotto 
assume no lugar de Alessandro Maritano, 
que estava no cargo desde julho de 2012, e 
que retorna para a Europa, onde assumirá 
a vice-presidência para Europa, África e 
Oriente Médio.

Na CNH Industrial desde 2004, Rafael 
Miotto atuou no segmento agrícola nas áre-
as de Suporte ao Produto, Serviços, Vendas 
e Marketing com atividades efetivas em to-

Paranaense é novo vice presidente da 
New Holland a para América Latina

dos os países da América Latina. Em sua 
última atividade antes de se tornar vice-pre-
sidente da New Holland, Rafael foi diretor de 
Portfólio de Produtos e Serviços Comerciais 
para os segmentos agrícola, construção e 
veículos comerciais. Natural de Francisco 
Beltrão (PR), Rafael é engenheiro mecâni-
co e de armamento formado pelo Instituto 
Militar de Engenharia (IME), com MBA em 
Desenvolvimento de Negócios pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Rafael Miotto é natural de Francisco Beltrão, município na região Suoeste do Paraná

Carne e grãos dos 
EUA elevam lucro 
da Cargil

A operadora global de commodities Car-
gill reportou nesta terça-feira lucro trimestral 
ajustado acentuadamente mais alto, puxado por 
resultados mais fortes em seus negócios de car-
ne bovina e peru e por demanda mais robusta 
por grãos e oleaginosas da América do Norte. A 
companhia de capital privado disse que o lucro 
ajustado operacional subiu quase 80 por cento 
no segundo trimestre encerrado em 30 de no-
vembro, para 1,03 bilhão de dólares, ante 574 
milhões de dólares no mesmo trimestre há um 
ano. A receita caiu para 26,9 bilhões de dólares, 
ante 27,3 bilhões no mesmo trimestre há um 
ano. Preços das commodities em declínios cria-
ram obstáculos para empresas do agronegócios 
como a Cargill e suas rivais ADM e Bunge. Mas 
os custos de insumos também caíram, permitin-
do que as companhias tivessem lucro apesar da 
crise. A demanda sazonalmente forte para perus 
para o feriado de Ação de Graças foi atendida por 
maiores suprimentos, após estoques mais aper-
tados em 2015 devido ao surto de gripe aviária 
nos EUA, disse Cargill. O negócio de carne bovi-
na da empresa, ao mesmo tempo, ganhou com o 
aumento da oferta de gado e a forte demanda dos 
consumidores. As colheitas de grãos e oleagino-
sas nos Estados Unidos e no Canadá elevaram os 
lucros do negócio de originação e processamento 
da Cargill, compensando problemas na América 
do Sul, depois que o clima adverso reduziu as 
colheitas no Brasil e na Argentina.

De acordo com a Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA), as exportações do setor 
de avicultura (considerando todos produtos – in 
natura e processados) atingiram 3,379 milhões de 
toneladas (janeiro a setembro de 2016), desempe-
nho 6% superior do alcançado nos primeiros nove 
meses de 2015. Estes resultados fazem do setor 
um dos principais pilares da economia brasileira. 
“O Brasil possui uma avicultura dinâmica, somos 
o maior exportador do mundo e o segundo maior 
produtor mundial, desta forma, o segmento está 
alinhado com as tendências internacionais para 
estar sempre na vanguarda desta área de produ-
ção animal, que gera prosperidade global”, ressalta 
João Carlos de Angelo, zootecnista e gerente de 
produtos da Guabi. Para João Carlos, os produto-
res brasileiros têm perfeitas condições de atender 

à necessidade mundial de proteína animal, sen-
do que o Brasil deve responder pelo aumento de 
46% nas exportações mundiais até 2023. “Esta-
mos prontos para atender as demandas do setor 
e contribuir para o seu progresso em todas as 
áreas produtivas. Para atingir esta meta, deve-
mos investir cada vez mais para manter o status 
sanitário alcançado, focarmos na manutenção 
desta liderança e nas exportações do complexo 
das carnes (aves e suínos), conquistadas a du-
ras penas. Desta forma, tornaremos os produtos 
resultantes destas cadeias produtivas brasileiras 
como sinônimo de qualidade no mundo, pois a 
defesa destes interesses deve ser tratada como 
uma questão de segurança nacional por conta de 
sua importância à economia brasileira”, comple-
ta o gerente. 

Desenvolvidos com base em um rico banco 
de germoplasma, os novos híbridos de milho 
para lavouras de alto investimento contam com 
tecnologia POWERCORE™ para elevar renda 
no campo A Morgan Sementes e Biotecnologia 
apresentou no Show Rural Coopavel 2017, de 6 
a 10 de fevereiro, em Cascavel (PR), tecnologias 
que podem auxiliar no aumento da produtivida-
de no campo. No estande da Morgan os visitan-
tes da feira terão a oportunidade de conhecer 
as vantagens da tecnologia POWERCORE™, 
que reúne o controle das principais lagartas 
que atacam a cultura do milho e a tolerância 
aos herbicidas glifosato e glufosinato. A marca 
também irá apresentar lançamentos do portfó-
lio de sementes, boas práticas no manejo de 
POWERCORE™ e as vantagens do Tratamento 
de Sementes Industrial.

NOVOS HÍBRIDOS
Durante o Show Rural a Morgan irá apre-

sentar três novos lançamentos em híbridos de 
milho para lavouras de alto investimento. Fo-
ram preparadas parcelas demonstrativas dos 
híbridos MG600, MG711 e MG699 para ilustrar 
as características de cada produto. O MG600, 
de ciclo precoce, apresenta teto produtivo eleva-
do e se diferencia principalmente pela sanidade 
foliar alta e colmo com alta sanidade e resistên-
cia. O MG711, também precoce, é indicado para 
safra de verão e abertura de plantio na safrinha, 
quando consegue expressar seu alto potencial 
produtivo com grãos de qualidade superior e 
colmo com qualidade que dá mais segurança na 
hora da colheita. Já o MG699 é possui ampla 
adaptação de plantio, sanidade de grãos que 
atende às exigências de mercado e estabilidade 
produtiva para uma safra de alto rendimento.

Outro material que terá parcelas demons-
trativas é o MG580, produto lançado do Show 
Rural 2016 e que tem se destacado pelo alto 
potencial produtivo, com grãos de alta quali-
dade e peso e arquitetura de planta moderna, 
que aproveita a luminosidade com mais efici-
ência. O estande contará também com híbridos 
já consagrados no mercado como o 30A37. Os 
visitantes também poderão conferir a qualidade 
da silagem de planta inteira dos híbridos de du-
pla aptidão da Morgan indicados para a região: 
MG652 e 20A55. A equipe de franqueados e 
os times de marketing e desenvolvimento de 
produtos da Morgan estarão presentes no es-
tande para apresentar as características dos 
híbridos e como atingir o máximo de seu po-
tencial produtivo.

Morgan trouxe ao 
Show Rural suas 
novas tecnologias

A Case IH, líder mundial na produção 
de equipamentos agrícolas, está inician-
do um ano de comemorações do seu 175º 
aniversário na sede mundial da marca em 
Racine, no estado do Wisconsin, nos Esta-
dos Unidos. Foi lá, na beira do Rio Root, que 
o fundador Jerome Increase Case instalou 
a Racine Threshing Machine Works para 
produzir uma máquina revolucionária, pro-
jetada para acelerar a separação dos grãos 
após a colheita. “Acho incrível ver até onde 
o setor agrícola e a nossa empresa chegaram 
durante os últimos 175 anos, especialmente 
devido ao fato de que hoje estamos mais for-
tes do que nunca”, afirma Andreas Klauser, 
presidente da Case IH. 

Jerome Case iniciou essa tradição tra-
balhando amplamente com equipamentos 
agrícolas antes de começar seu próprio ne-
gócio, que se tornou sua paixão para a vida 
inteira. “Ele acreditava que cada peça de 
um equipamento fabricado por sua empresa 
precisava cumprir a promessa da marca e 
cuidava disso pessoalmente. Os primórdios 
da empresa estão estreitamente relacionados 
àqueles da economia dos Estados Unidos, 
quando os pioneiros americanos migraram 
para o Oeste, onde estabeleceram novas fa-
zendas para alimentar os crescentes centros 
populacionais no Leste do país. Em 1869, 
Case passou a fabricar o primeiro trator mo-
vido a vapor que, embora montado sobre ro-
das, era puxado por cavalos e usado somente 
para acionar outras máquinas. Depois, em 
1876, ele construiu o primeiro motor a vapor 
de tração autopropulsionada. Como estas 
máquinas substituíram rapidamente os ca-

Case IH comemora 175 anos de 
vanguarda em equipamentos agrícolas

valos para a debulha, a J. I. Case Threshing 
Machine Company tornou-se a maior pro-
dutora de máquinas a vapor em 1886.

Em 1902, cinco empresas se uniram 
para formar a International Harvester Com-
pany, em Chicago, negócio intermediado 
pessoalmente por J.P. Morgan, o banqueiro 
americano que dominava as finanças cor-
porativas e a consolidação industrial da 
época. A empresa fabricou sua primeira co-
lheitadeira em 1915 e, em 1923, introduziu 
o Farmall®, o primeiro trator para colheita 
em fileiras do mundo. 

A Case IH foi criada em 1985, quando 
Case adquiriu a divisão agrícola da Interna-
tional Harvester, unificando os legados da 
Case e IH em uma marca única. Seu primei-
ro produto, o trator Magnum de 160 hp a 
240 hp, foi introduzido em 1987 e se tornou 
o primeiro trator a vencer o Industrial De-
sign Excellence Award. Produzido agora até 
380 hp, o Magnum continua a ser um dos 
produtos da Case IH mais reconhecidos, 
com mais de 150 mil unidades vendidas.

Na América Latina, a história da 
Case IH tem início no ano de 1890 com a 
inauguração da filial em Buenos Aires, na 
Argentina. Esse foi seu segundo escritório 
internacional, depois da Inglaterra.

Já no Brasil, no ano de 1977, é inaugu-
rada a fábrica de Sorocaba, interior de São 
Paulo. No ano seguinte, 1978, iniciam-se 
as operações de sua unidade em Piracica-
ba, também no estado paulista. Hoje, essa 
planta é responsável pela produção de todo 
maquinário de cana- de-açúcar da marca no 
mundo.

Produção de frango aumenta e Guabi deve investir mais no setor

João Carlos: “O Brasil está alinhado com as 
tendëncias internacionais˜
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Livro comemorá os 
50 anos do Sindicato
Como parte das comemorações 
de meio século do Sindicato 
Rural Patronal de Cascavel,  
comemorado no próximo dia 18 
de maio, será lançado um livro 
que contará a história de lutas e 
conquistas da entidade

HISTÓRIA

O Sindicato Rural de Cascavel completa 
no dia 18 de maio 50 anos de vida. Peça fun-
damental no desenvolvimento da agropecuária 
da cidade e como suporte aos produtores ru-
rais, a entidade lançará um livro contando sua 
história em comemoração à grandiosa data.  
“Deixaremos esse legado para que os mais no-
vos saibam a importância do Sindicato e tudo 
o que ele fez”, comentou o presidente Paulo 
Roberto Orso. 

Ao longo de sua trajetória, o Sindicato 
encampou importantes bandeiras em favor 
do segmento produtivo rural. Entre elas, des-
tacam-se as lutas pela titulação de terras na 
década de 1960, pela organização de coope-
rativas na década de 1970, contra o confisco 
da soja em 1980, pelo cultivo de transgênicos, 

na defesa do direito à propriedade, pela equi-
paração de direitos entre trabalhadores rurais 
e urbanos.

O Sindicato nasceu a partir da transfor-

a Lei Federal 4214/1963.
O embrião da entidade foi a Associação 

Rural de Cascavel, que foi criada no dia 3 de 
janeiro de 1953, por um grupo de 38 agricul-
tores. Fazia apenas 20 dias que o primeiro 
prefeito do Município havia tomado posse. No 
dia 22 de setembro de 1967, a associação pro-
moveu a sua última assembleia. Meses depois 
Antônio Simões de Araújo, que comandava a 
ARC, foi escolhido como primeiro presidente 
do sindicato. 

Segundo Paulo Orso, atual comandan-
te da entidade ruralista, desde sua fundação 
o sindicato buscou defendeu o setor rural e 
participou ativamente das decisões, projetos 
e iniciativas que envolviam o meio. “Muitas 
das ações e projetos para o desenvolvimento 
agropecuário tiveram a mão ou passaram pelo 
sindicato”. Orso informou que no mês de maio 
será feita uma reunião festiva para o lança-
mento do livro, que está sendo escrito pelos 
irmãos historiadores Alceu e Regina Speran-

De acordo com os autores, o livro terá, além 
da história do sindicato, alguns relatos interes-
santes sobre pessoas, terra, gado e agricultura. 
“À medida que a gente narrar os acontecimentos, 
desde as origens do Paraná rural até as deman-
das levantadas historicamente pelo Sindicato, 
vão aparecer as trajetórias dos ex-dirigentes e 
atuais, o cenário histórico e o desenvolvimento 
tecnológico da agropecuária”, explicou Alceu.

“Há histórias, por exemplo, sobre os escam-
bos com terra e gado no tempo da colonização. 
Um colono adquiriu dez alqueires de terras por 
uma espingarda e um boi.Em 1964, Assis Gur-
gacz não comprou seu primeiro ônibus - um 
Mercedes-Benz 312, ano 1956 - em dólar ou 
marco alemão: foi por 10 alqueires de terra e 
seis cabeças de gado. De brinde, ganhou o di-
reito de explorar a linha Cascavel-Santa Tereza”, 

mação da Associação Rural de Cascavel em 
entidade sindical. A medida foi necessária 
para atender as atribuições como órgão re-
presentativo de classe, conforme estabelecia 

Menegatti teve grande importância para o setor 
rural, esportivo e comercial de Cascavel. Um 
grande líder que ficará registrado na nossa 
memória eternamente

Wilson Kuhn será um dos personagens 
principais

relevou. 
A vida do sindicato se cruza com a histó-

ria da região de Cascavel, do cooperativismo e 
da Sociedade Rural. É a história da agropecu-
ária regional e das pessoas que lidaram com as 
atividades do campo e também se envolveram, 
por força das circunstâncias, com as lutas de 
suas épocas. Apesar da tensão em alguns mo-
mentos, Sperança garante que terão momentos 
divertidos, “como o enfermeiro que transformou 
mostarda em praga da soja e a ‘vingança’ dos 
japoneses, acusados de preparar em plantações 
de hortelã uma bomba atômica para atirar nos 
EUA”.

A obra literária contará com envolvimentos 
do sindicato em outras esferas. O primeiro pre-
feito de Cascavel, José Neves Formighieri, por 
exemplo, veio para Cascavel em 1946.Ele só que-

ria criar gado em Colônia Centenário e ficar por 
lá, mas logo se viu empurrado para a liderança 
do movimento pela criação do Município de Cas-
cavel, que foi vitorioso. Quando quis voltar para 
a fazenda foi chamado a concorrer à Prefeitura. 
Neves ganhou a eleição por um voto, derrotando 
Tarquínio Santos. Vinte dias depois, Tarquínio 
criou a Sociedade Rural de Cascavel, precursora 
do Sindicato Rural.Tudo acontecia muito rapida-
mente.

Dirigentes falecidos e de grande importância 
para a história geral do Oeste, como Nelson Me-
negatti e Wilson Carlos Kuhn, serão alguns dos 
principais destaques. Menegatti também foi pre-
sidente do Tuiuti, da Autódromo S/A e da Acic. 
Wilson Kuhn foi prefeito de Toledo e presidente 
da Amop. Suas trajetórias revelam profundo en-
volvimento com a comunidade em geral.

História do Sindicato Rural se cruza com a história de Cascavel

Antônio Simões de Araújo
19/11/1967 a 29/11/1976

Antônio Dionízio Bosquirolli
30/11/1976 a 09/11/1985

Wilson Carlos Kuhn
10/11/1985 a 26/10/1988

Nelson Emílio Menegatti
27/10/1988 a 24/05/2010

Paulo Roberto Orso
A partir de 24/05/2010

Ex-presidentes

ça. “É um registro histórico. Toda a sociedade 
precisa saber como contribuímos para o setor 
e quão participativa a entidade foi e ainda é”, 
completou.  “Todo esse emaranhado de acon-
tecimentos envolvendo lideranças, suas lidas 
com as atividades rurais e as lutas de cada 
período serão narradas no desenrolar da li-
nha do tempo,montando uma história toda 
própria do Sindicato e suas vinculações com 
a comunidade”, finalizou o historiador Alceu 
Sperança. 

Paulo Marques e Dimer Weber foram os primeiros pioneiros a serem entrevistados para o livro
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Enxergar além do que 
os olhos podem ver
Tecnologia de ponta, que utiliza 
VANTS, ajuda a aumentar a 
produtividade e a reduzir os 
custos na lavoura

TECNOLOGIA

Aumentar a produtividade usando ra-
cionalmente os insumos, reduzir impactos 
ambientais e investir recursos e esforços 
de maneira precisa. É o que todo produtor 
deseja. Pois já existe tecnologia disponível 
para tornar esse sonho realidade e ela está, 
literalmente, ao alcance das mãos.

A PrimaPIX, consultoria técnica agrí-
cola, utiliza VANTS (Veículos Aéreos Não 
Tripulados) para captar imagens aéreas com 
sensores de última geração e originar dados 
- que são processados, analisados e resultam 
em informações detalhadas e mapas de alta 
qualidade. Os resultados são disponibiliza-
dos em relatórios para diagnóstico, avaliação 
e planejamento da atividade agropecuária ou 
ambiental, proporcionando ao produtor um 
gerenciamento completo para tomadas de 
decisão na sua lavora com muito mais pre-
cisão.

“A PrimaPIX é parte das soluções para 
o agronegócio. A análise dos dados cole-
tados pelo VANT facilita a identificação e, 
consequentemente, a solução de problemas 
tais como compactação do solo, fertilidade, 
ataque de pragas e doenças, problemas ope-
racionais, estresse hídrico, entre outros”, 
explica Francisco Nogara Neto, engenheiro 
agrônomo da Primapix. 

No campo, são comuns percepções de 
redução de volume de colheita ou questiona-
mentos sobre como maximizar a produtivi-
dade. Mas, para garantir ganhos reais e sus-
tentáveis, é preciso ter informações apura-
das e dados que auxiliem na gestão completa 
da produção.  É aí que a consultoria técnica 
têm beneficiado os produtores, pois, ao ela-
borar mapas minuciosos e analisar profun-
damente os dados, consegue representar e 
quantificar as diferentes situações da lavou-
ra, permitindo a localização exata das áreas 
afetadas, estratificando-as em nível de dano 
e apontando, inclusive, desempenhos se-
cundários e até terciários no mesmo talhão. 

“Após o voo e análise dos dados, retornamos 
ao talhão para determinar as causas de uma 
variabilidade, por exemplo.

A coleta de amostras e a elaboração de 
estratégias são muito facilitadas e infinita-
mente mais eficientes”, pontua o engenhei-
ro agrônomo.  A gama de atuação, serviços 
e vantagens do uso dessa tecnologia nas 
plantações é muito ampla. É possível entre 
outras coisas, identificar locais de maior 
potencial produtivo, áreas onde as plantas 
são mais vigorosas, e as piores regiões da 

lavoura – e assessorar no levantamento dos 
motivos para tal. 

Isso porque, diferente do mapa de co-
lheita – que analisa a plantação no momento 
em que os possíveis causadores de proble-
mas já atuaram e não estão mais presentes 
-, a PrimaPIX analisa a planta viva, quando 
boa parte das doenças e problemas mecâni-
cos e de aplicação de produtos, por exemplo, 
são detectados e avaliados. “O produtor terá 
em mãos ferramentas que vão auxiliá-lo na 
melhor distribuição de sementes e fertili-
zantes e, até mesmo, ajudá-lo a rever a es-
tratégia de preparação do solo e de plantio”, 
finaliza Nogara. 

Consultoria técnica utiliza VANT de asa fixa, ideal para levantamentos em áreas maiores, de talhões 
até grandes propriedades

O equipamento captura imagens multiespectrais 
em alta definição se comparado a imagens de 
satélite, o que permite a análise da planta e não 
da média de populações de plantas

“A análise dos dados 
coletados pelo VANT 

facilita a identificação e a 
solução de problemas tais 

como compactação de 
solo, fertilidade, ataque 

de pragas e doeças, 
problemas operacionais, 
estresse hídrico, entre 

outros. ”FRANCISCO NOGARA NETO
Engenheiro Agrônomo
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Com o clima ideal, a safra 2016/2017 do 
Paraná provavelmente voltará a bater recor-
des. Até a primeira quinzena de janeiro, o ce-
nário era bastante favorável em todas as cul-
turas cultivadas na área sob responsabilidade 
do Núcleo Regional Seab (Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento) de Cascavel, 
que abrange 28 municípios. A Sindirural fez 
um levantamento com as últimas informações 
sobre o caminhar da safra na região, e as no-

Deral prevê safra 
recorde para o PR
Segundo o órgão foram 
cultivados 557 mil hectares de 
soja no Estado e as condições 
excepcionais possibilitaram 
um ótimo desenvolvimento 
da oleoginosa que deve bater 
recordes de produtividade

2016/2017

tícias foram boas. 
De acordo com o Deral (Departamento de 

Economia Rural) do Núcleo de Cascavel, foram 

cultivados 557 mil hectares de soja, uma re-
dução de pouco menos de 1% em relação ao 
ano passado. Com condições de clima excep-
cionais e com ótimo desenvolvimento, a ole-
aginosa deve atender todas as expectativas. 
“Estamos com 15% em maturação e 90% em 
frutificação. A colheita deve começar em rit-
mo acelerado no dia 25 de janeiro”, informou 
José Pértile, técnico do Deral. 

O milho surpreendeu pela qualidade. Na 
região, foram plantados 17 mil hectares, o que 
representa um aumento de 13% sobre a safra 
passada. A produtividade prevista inicialmen-
te era de aproximadamente 10.800 quilos por 
hectare. Com as condições climáticas total-
mente favoráveis à cultura, há possibilidade 
que suba. “Condições excelentes. Hoje temos 
10% em maturação e 90% em frutificação. Na 
colheita, a prioridade é a soja, já que enquanto 
ela é colhida já é plantado o milho segunda 
safra”. 

Quanto ao feijão, os produtores também 
estão felizes. Foram semeados 4 mil hectares, 
86% a mais do que 2015/2016. Motivados 
pelos altos preços do alimento em 2016, os 
agricultores resolveram apostar novamente no 
grão e acertaram. Até o dia 13 de janeiro, 85% 
da área semeada havia sido colhida, com uma 
média de produtividade alta (2.450 quilos por 
hectare) e com qualidade boa do grão, seja o 
preto ou o feijão cores.

“O preço caiu, mas continua bom e deve 
se manter estável”, opina Pértile.  Como con-
clusão final, Pértile acredita que mais uma 
vez teremos uma supersafra no Estado.

ZONEAMENTO AGRÍCOLA
No entanto, quem for plantar o milho 

segundo safra, principalmente em Cascavel, 
terá que correr contra o tempo. Devido ao 
excesso de chuva, houve um retardamento no 

A produção de grãos na safra 2016/17 
deverá alcançar 215,3 milhões de toneladas, 
uma alta de 15,3% ou 28,6 milhões de to-
neladas a mais em relação aos números da 
temporada anterior. Os dados foram divul-
gados no dia 10 de janeiro, pela Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab).

De acordo com a estatal, o aumento da 
safra de grãos é resultado da elevação da 
produtividade média das principais culturas. 
Como resultado, a área plantada também 
cresceu 1,3% e deverá alcançar 59,1 mi-
lhões de hectares.

A principal cultura do País, a soja deve 
ter incremento na produção de 8,7%, atin-

gindo 103,8 milhões de toneladas. O milho 
primeira safra deverá alcançar 28,4 milhões 
de toneladas, com um aumento de 9,9% ou 
2,5 milhões de toneladas frente à safra 
2015/16 e ampliação de 3,2 % na área.

Na safra de inverno, a produção de tri-
go cresceu 21,5% acima dos números de 
2015 e alcançou 6,7 milhões de toneladas. 
A cevada teve crescimento de 42,5% na 
produção, que será de 374,8 mil toneladas 
graças à recuperação da produtividade. 
Também a canola e o triticale apresentaram 
aumento de área e produtividade. A canola 
produziu 71,9 mil toneladas e o triticale, 
68,1 mil toneladas

Cenário nacional

exaustão - aeração

Fim da condensação em
silos e armazéns!

w w w.cyc loar.com.br | 41 3095-9838 | Cur i t iba | g i lber to@bioar.com.br

Na conservação de grãos armazenados, usa-se termometria, para monitoramento da temperatura na 
massa de grãos, e aeração com ventiladores elétricos. Atualmente acrescenta-se a exaustão contínua, 
instalada na cobertura de silos e armazéns, eliminando o calor entre a cobertura e os grãos armazenados, 
evitando a condensação “suadeira”, o apodrecimento e a aderência de produtos nas paredes.
O Sistema de Exaustão Cycloar é um grande aliado na conservação de grãos, retira continuamente o 
calor interno, diminui a aeração elétrica e mantém equilibrada a umidade na massa de grãos.
SOLICITE UM ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO!

Com a ajuda do clima 
expecional, os agricultores 
paranaenses deverão bater 
recordes de produtividade na 
soja

“Quem for plantar milho 
segunda safra deve correr 
contra o tempo. Devido ao 
excesso de chuva, houve 

um retardamento no 
estágio de maturação da 

planta, o que pode atrasar 
a colheita.”JOSÉ PÉRTILE

Técnico do Deral

estágio de maturação da planta de soja, o que 
pode atrasar a colheita. Com um zoneamento 
agrícola que fecha no dia 31 de janeiro, a jane-
la fica bastante curta. “Será difícil conseguir 
financiamento, já que há risco em decorrência 
das geadas”, explicou. Em outras cidades da 
região Oeste há mais tempo, como Toledo e 
Assis Chateaubriand, por exemplo. 

Em ofício enviado no final de janeiro ao 
presidente da Faep (Federação da Agricultu-
ra do Estado do Paraná), Ágide Meneguette, 
entidades ligadas ao agronegócio de Cascavel 
solicitam à Faep para que gestione junto ao 
governo federal para que seja prorrogado o 
prazo para plantio da segunda safra do milho, 
o chamado milho “safrinha”, no município de 
Cascavel.

O documento é assinado pelos presidentes 
do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, Paulo 

Orso, da Apepa (Associação Paranaenses das 
Empresas de Planejamento Agropecuário), 
Daniel Galafassi,  da Areac (Associação Re-
gional dos Engenheiros Agrônomos de Casca-
vel), Cesar Davi Veronese, e do Comder (Con-
selho Municipal de Desenvolvimento Rural), 
Jovir  Esser.

No ofício, as quatro entidades lembram 
que, dentro do zoneamento agrícola, em Cas-
cavel o prazo para plantio do milho safrinha 
se encerra já nesta terça-feira (dia 31 de ja-
neiro), enquanto que em outros municípios da 
região esse prazo vai até 20 ou 28 de feverei-
ro. “Ocorre que, devido às condições climáti-
cas (frio atípico) durante o desenvolvimento 
das lavouras, a colheita de soja da safra nor-
mal de verão terá atraso de pelo menos vinte 
dias, “fazendo com que em Cascavel não seja 
possível plantar o milho da segunda safra 
dentro do zoneamento agrícola estabelecido, 
que é 31 de janeiro”.

Essa realidade, explicam as entidades, 
está sendo apresentada por produtores, téc-
nicos e associações ligados ao agronegócio, 
que estão preocupados com a segunda safra 
de milho. Outro agravante, ainda conforme o 
ofício enviado à Faep, é que “houve uma ante-
cipação dos financiamentos (pré-custeio) que 
foram liberados para aquisição de insumos 
e o não plantio do milho safrinha irá causar 
dificuldades aos produtores para a devolução 
dos insumos e para o cancelamento do seguro 
já contratado”.

Em função de toda esta situação, o Sin-
dicato Rural, a Apepa, a Areac e o Comder 
solicitaram para que a Faep apresente esta 
preocupação às autoridades competentes do 
governo federal, “para se prorrogar o zone-
amento e assim permitir o plantio do milho 
safrinha no município”.
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A Horta Municipal de Cascavel “será o 
coração do nosso Programa de Agricultura 
Urbana que estimulará o aproveitamento de 
lotes baldios, contribuindo para amenizar 
problemas de segurança e de saúde pública”, 
declarou no dia cinco de janeiro o prefeito 
Leonaldo Paranhos, durante uma vistoria no 
espaço que já foi referência na distribuição de 
verduras e legumes a famílias em situação de 
vulnerabilidade social e entidades assisten-
ciais.

 Hoje as plantações de couve e de feijão 
estão escondidas em meio ao mato, mas o ce-
nário mudará já a partir da próxima semana, 

Prefeito revitalizará 
a horta municipal

A Horta Municipal de Cascavel 
passará por uma profunda 
revitalização e segundo a nova 
administração municipal deverá 
abastecer 12 territórios cidadãos 
a partir de fevereiro

CASCAVEL

conforme garantiu o prefeito em entrevista à 
imprensa que acompanhou a vistoria. “Não 
vim aqui falar do abandono, mas do que pode-
mos fazer com este grande potencial, que é re-
cuperar um trabalho que já foi muito bem feito 
neste local. A partir de segunda-feira [dia 9], 

“Cada escola do 
município de Cascavel 
terá um canteiro para 
ensinar as crianças a 
plantar, a cultivar e a 
consumir alimentos 
saudáveis, além de 

cuidarem dos rios.”LEONALDO PARANHOS
Prefeito de Cascavel

começa aqui uma profunda revitalização, pre-
servando a estrutura de irrigação. Num prazo 
máximo de 60 dias queremos iniciar o proces-
so de abastecimento dos 12 territórios cida-
dãos que implantaremos a partir de fevereiro, 
com produtos desta horta”, disse o prefeito.

A Horta está localizada no Bairro Santa 
Cruz, numa área de 24 mil metros quadrados, 
por onde passa o Rio Bezerra. A produção de 
verduras e de legumes será intensificada, sob 
a coordenação da Secretaria de Agricultu-
ra, numa parceria com a Fundetec/Agrotec. 
“Cada escola terá um canteiro para ensinar as 
crianças a plantar, a cultivar e a consumir ali-
mentos saudáveis, além de cuidarem do rio”, 
disse o prefeito ao detalhar o programa.

O Programa Agricultura Urbana é um 
compromisso de campanha de Paranhos. A 
lei passará por aprovação na Câmara e prevê 
hortas comunitárias em terrenos do Municí-
pio, livres de agrotóxicos, que abastecerão 
escolas, Cmeis, o restaurante popular e enti-
dades assistenciais, bem como parcerias com 
proprietários de lotes baldios.

Em vistoria, o novo prefeito encontrou os terrenos onde deveriam estar as plantações de couve e feijão tomados pelo mato
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A Imperatriz Leopoldinense, escola de 
samba do Rio de Janeiro, desafinou com a 
realidade através do seu samba enredo deste 
ano de 2017. Conhecida e respeitada por um 
antecedente de bons carnavais, a agremiação 
saiu do ritmo ao atacar de maneira absurda 
o agronegócio, principal setor da economia 
brasileira. Com o tema “Xingu – o clamor que 
vem da floresta”, a escola abusa da desinfor-
mação e de inverdades, caluniando de forma 
indevida uma classe séria, trabalhadora e pre-
servadora do Meio Ambiente. 

O samba enredo da escola afirma que 
os agricultores são destruidores e, duran-

Escola de samba 
ofende agronegócio
Entidades do Brasil inteiro 
manifestam repúdio a letra 
e fantasias da escola de 
samba carioca Imperatriz 
Leopoldinense, que tem no seu 
samba enredo de 2017 críticas ao 
agronegócio brasileiro

POLÊMICA

te o desfile, alas intituladas “Olhos da cobi-
ça”, “Chegada dos invasores” e “Fazendeiros 
e seus agrotóxicos”.  Neste momento onde 
sobram crises e incompetências no Brasil, o 
rural brasileiro merecia era ser reverenciado 
por estar salvando o país de uma tragédia eco-
nômica há anos. Não é por acaso que o setor 
é responsável por mais de 22% do PIB e por 
gerar 37% dos empregos do país. O agrone-
gócio brasileiro vem abastecendo seu povo 
de alimentos, a cada década mais baratos, e 
ainda conseguindo exportar para mais de 180 
países, assegurando um confortável saldo po-
sitivo na balança comercial brasileira.

“O fato é revoltante, gera constrangimen-
to. Os maiores conservacionistas são os pro-
dutores rurais. Eles falaram sobre um assunto 
que não conhecem, não reconhecem. Somos 
um exemplo mundial de preservação e produ-
zimos tudo em apenas 9% do território nacio-
nal. Merecemos respeito”, disse o presidente 
do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso. 

 “A abordagem generalista proposta pela 
Imperatriz Leopoldinense sobre o produtor 
rural, não separando o “joio do trigo”, é in-

correta, injusta e inadequada, com viés ti-
picamente alarmista característica da linha 
de pensamento pseudo ambientalista. Levar 
ao público nacional e internacional a men-
sagem de que o rural brasileiro, em geral, é 
um desmatador de florestas, um envenenador 
de alimentos e um vilão do meio ambiente, é 
socializar mundialmente a desinformação e 
cometer um crime de lesa pátria”, declarou 
em nota a Confaeb (Confederação Brasileira 
do Engenheiros Agrônomos).

A Faep (Federação da Agricultura do Es-
tado do Paraná) também emitiu nota a respei-
to da música. Segundo a entidade ruralista, 
a escola de samba Imperatriz Leopoldinense 
vai desfilar no próximo carnaval com um en-
redo que é um insulto aos produtores rurais, 
tratando-os como se fossem envenenadores 
do meio ambiente. “Está prevista, inclusive, 
uma ala em que os fazendeiros são acusados 
de usar agrotóxicos, como se isso fosse ilegal 
e não indispensável para o país produzir 200 
milhões de toneladas de grãos e outros tantos 
milhões de toneladas de outros produtos, que 
alimentam o Brasil – inclusive os diretores e 

passistas da escola de samba – e geram saldos 
positivos em nossa balança comercial”. 

A Federação ainda afirmou que o autor 
ou autores do enredo certamente são anal-
fabetos em matéria de produção agropecu-
ária, senão não estariam colocando em suas 
canções tantas bobagens. “É lamentável que 
uma escola de samba como a Imperatriz Le-
opoldinense, que tantas glórias deu ao nosso 
samba, se preste a um papel como esse, ig-
norando a importância dos produtores rurais 
para a sociedade brasileira, tentando pregar 
neles a falsa condição de bandidos”, encer-

uma razão muito forte. Ela quer dizer apenas: 
respeitem o nosso índio e aprenda, com ele, a 
amar o que chamamos de Brasil”. 

Para a ABCZ (Associação Brasileira de 
Criadores de Zebuínos), é inaceitável que a 
maior festa popular brasileira, que tem a admi-
ração e o respeito da classe agro, seja palco para 
um show de sensacionalismo e ataques infun-
dados pela Escola Imperatriz Leopoldinense. “O 
setor produtivo e a sociedade não podem ficar 
calados diante a essa injustiça. É preciso que o 
Brasil e os brasileiros não só enxerguem e re-
conheçam a importância do nosso setor, como 
se orgulhem dessa nossa vocação de alimentar 
o mundo”. Já a ABCBS (Associação Brasileira 
de Criadores de Bovinos Senepol) disse que “o 
Carnaval é, sem dúvida alguma, nosso maior 
evento cultural e reconhecido mundialmente 
por sua beleza e simbolismo. Não podemos 
admitir que a imagem do produtor rural seja 
sumariamente manchada sem direito à defe-
sa, encarnando-o como um vilão desmatador, 
agressor da flora e da fauna brasileira”. 

Como reação, a Sociedade Rural Brasilei-
ra vai patrocinar uma campanha para mostrar 
a o que realmente o agronegócio faz e é. De 
acordo com o presidente da entidade, Gusta-
vo Junqueira, a agremiação “ofende um setor 
muito forte da economia”. Um dos motivos da 
discórdia são as alas.

A   fantasia do “fazendeiro” revela a visão distorcida e tosca que muitos ainda têm da figura mais importante da economia brasileira: o agricultor

SEMENTES DEFENSIVOS

FERTILIZANTES

AGRICULTURA DE PRECISÃO

Do plantio à colheita, con�e
em quem tem compromisso
com o agricultor!
A Condor Agronegócios oferece a você agricultor 
um amplo leque de produtos e serviços que fazem 
a diferença na produtividade e nos resultados da 
sua lavoura. É o resultado de anos de experiência e 
conhecimento somados a uma equipe de 
pro�ssionais capacitados para oferecer a melhor 
recomendação para o máximo lucro!  Solicite hoje 
mesmo a visita de nossos pro�ssionais e 
conheça tudo o que oferecemos para o 
aumento da sua produtividade.

“Eles falam sobre 
um assunto que 

não conhecem, não 
reconhecem. Somos 

um exemplo mundial de 
preservação, produzimos 
tudo em apenas 9% do 
território nacional. ”PAULO ROBERTO ORSO
Pres. do Sindicato Rural de Cascavel

rou o comunicado. 
Cahê Rodrigues, carnavalesco da Impe-

ratriz, disse que o enredo nada tem contra o 
agronegócio: “Nunca foi nossa intenção agre-
dir o agronegócio, setor produtivo de nossa 
economia a quem respeitamos e valorizamos. 
Combatemos sim, em nosso enredo, o uso in-
devido do agrotóxico, que polui os rios, mata 
os peixes e coloca em risco a vida de seres 
humanos, sejam eles índios ou não, além de 
trazer danos em alguns casos irreversíveis 
para nossa fauna e flora. Quando a Imperatriz 
decidiu levar o Xingu para a Avenida, tinha 
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A Plantar Comércio de Insumos, com 
matriz em Cascavel, promoveu, no dia 8 de 
dezembro a 5ª edição do seu Dia de Campo. 
O evento foi direcionado aos agricultores da 
região Oeste do Paraná. Mais de dez empresas 
expuseram suas novas variedades e produtos, 
tiraram dúvidas e prestaram assistência téc-
nica, sempre com o intuito de garantir altas 
produtividades. Em um espaço de aproxima-
damente 10 mil metros quadrados, produto-
res rurais, técnicos, engenheiros agrônomos, 
zootecnistas e comerciantes puderam se atu-
alizar com as novidades do mercado agro, que 
vive em constante mudança. 

Para Angelo Romero, sócio fundador da 

Plantar realizou seu 
5º Dia de Campo
Realizada na fazenda da 
empresa, às margens da BR 467, 
em Cascavel, o evento reuniu 
empresas que mostraram suas 
novas variedades, produtos e 
serviços

Plantar, é uma felicidade oportunizar um 
dia como esse. “O agricultor não tem como 
olhar ao mesmo tempo todas as variedades 

de plantas que existem no mercado em ple-
no crescimento. Proporcionamos a eles neste 
Dia de Campo uma oportunidade de aprender 

Os visitantes do evento tiveram um dia de aprendizado e novos conhecimentos

EVENTO

sobre essas novidades e obter conhecimento 
para tomar decisões. É praticamente um cur-
so a céu aberto”, afirmou. Angelo ficou feliz 
em ver a satisfação dos visitantes do Dia de 
Campo com os produtos que foram mostrados 
no evento. “O objetivo nosso é sempre trazer 
novas tecnologias e soluções que ajudem a au-
mentar a produtividade no campo”, concluiu 
o diretor.

“O nosso Dia de Campo é o primeiro even-
to do calendário regional.  Ele é praticamen-
te uma assistência técnica em tempo real, 
pois nós podemos mostrar os produtos com 
o mesmo estágio de desenvolvimento que os 
das lavouras dos produtores”, explicou o di-
retor comercial da Plantar, Genésio Bortoli. 
Ele frisou também que o quadro técnico de 20 
agrônomos estava à disposição dos produto-
res e clientes. “Nosso objetivo, além de co-
mercializar nossos produtos também é levar 
informação, tecnologia e assistência técnica 
ao produtor”.

Edson Paini, gerente de vendas da em-
presa, afirmou que o evento é basicamente 
um “atendimento ao ar livre”, onde todos os 
colaboradores se esforçaram para organizar 
tudo com muito carinho para que os visitantes 

Gion Carlos Gobbi é agricultor e tem sua 
propriedade localizada em Cascavel. Presen-
te em todas as edições do Dia de Campo, 
Gion recomenda a participação de todos os 
companheiros de classe. “Recebemos infor-
mações sobre controle de manejo, doenças 
e sobre novos produtos. Desde o plantio à 
colheita, conseguimos aprender aqui. Todas 
as dúvidas são tiradas, numa parceria da 
Plantar com o produtor”, declarou.

Rosel Bobato O agricultor e pecuarista 

Visitantes avaliam o evento
Rosel Bobato possui áreas de terra em Cas-
cavel e Vera Cruz do Oeste. Ele elogiou a 
iniciativa da Plantar. “Eles são uma empre-
sa séria, comprometida com o meio rural. 
Participei de todas as edições, que crescem 
a cada ano, sempre com mais informações. 
A agricultura é muito crescente e nós pre-
cisamos dessa ajuda. Sozinhos não con-
seguimos nos informar sobre tudo e quem 
não vem perde uma chance de aprendizado”, 
disse.

“Proporcionamos 
aos nossos clientes 

neste Dia de Campo uma 
oportunidade de aprender 

sobre as novidades do 
campo e conhecimento para 

tomar decisões ”ANGELO ROMERO
Diretor da Plantar

sintam-se em casa, acolhidos e, obviamente, 
muito bem informados. 

Estivem presentes participando do evento 
as empresas de sementes DonMario, Nidera, 
Bayer Seeds, Dekalb, Du Pont Pioneer, Dow 

Sementes. Na parte de defensivos, estiveram 
presentes a Bayer, Monsanto, Arysta, Dow 
Agrosciences; E no segmento de fertilizantes, 
participaram a Yara, Mosaic, Giro. A Embrapa 
também participou do evento.

O agricultor e pecuarista Rosel Botato participou em todas as edições do evento

Produtores rurais conheceram novidades do mercado e puderam conferir com as próprias mãos a 
qualidade dos produtos

No evento, empresas parceiras 
mostram as últimas novidades em 

tecnologia e produtos
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A pastagem é, talvez, o principal cuida-
do que um criador de gado de corte deve ter 
em sua fazenda. Bem cuidada, planejada e 
manejada, ela reverte-se em ganho de peso 
mais rápido e mais dinheiro no bolso do agro-
pecuarista, além da longevidade do pasto. O 
zootecnista da Embrapa Gado de Corte e um 
dos idealizadores da régua de manejo de pas-
tagens, Haroldo Pires de Queiroz, explica, 
passo a passo, praticamente tudo que preci-
samos saber sobre o tema:
1 - RECOMENDAÇÕES DE PRIMEIRO 

PASTEJO
Depois de formada a pastagem é muito 

importante que haja um manejo bem feito, 
uma espécie de continuidade da formação da 
pastagem. Esse primeiro manejo tem como 
objetivo, em primeiro lugar, uniformizar a al-
tura da pastagem. As plantas não germinam 
e nem crescem na mesma altura, você preci-
sa começar de um ponto correto o manejo da 
pastagem, de uma altura correta.

O segundo e mais importante objetivo do 
primeiro pastejo é eliminar os pontos de bro-
tação que as plantas têm nas pontas, no alto, 
a chamada gema apical, e estimular as gemas 
que estão na base da planta, de modo que te-
nha bastante perfilhos, seja mais rigorosa e 
cubra melhor o solo. Então os dois objetivos 
do primeiro pastejo são: uniformização da 
área, principalmente, da altura da área a ser 
pastejada; e estimular o perfilhamento das 
plantas para que a pastagem se torne mais 
rigorosa.

O primeiro pastejo deve ser feito quando 
a planta atingir mais ou menos 80% da altu-
ra recomendada, normalmente, para pastejo. 
Por exemplo, uma braquiária brizantha que 
tem altura máxima de manejo em 40 centí-
metros (cm) deve receber o primeiro pastejo 
entre 30 e 40 cm. Esse rebaixamento ao invés 
de ser total, como é em pastejo normal, por 
exemplo, em capim Tanzânia que você entra, 

Manejo de pasto 
eleva a produção
Especialista da Embrapa dá 
passo a passo sobre como lidar 
com a principal alimentação 
bovina ecomo fazê-la render ao 
máximo

PASTAGENS

normalmente, com 75 cm de altura e sai aos 
35 cm, no primeiro pastejo deve ser entre 60 
e 40 cm. Então se inicia o pastejo um pouco 
antes e termina um pouco antes para poupar 
a planta. Isso acontece, entre 40 e 70 dias, 
após a germinação da pastagem recém-forma-
da, dependendo das condições de temperatura 
e precipitação. O primeiro pastejo deve ser 
efeito tanto para uma pastagem recém-for-
mada em área recém-aberta ou em pastagem 
reformada e replantada.

É muito importante considerar, nesse 
primeiro pastejo, esse tempo inicial. Assim 
que a planta atingir a altura, não deixar pas-
sar do ponto, não esperar que a planta fique 
alta demais e, principalmente, não esperar 
que venha uma ressemeadura, uma primeira 
semeadura, para ajudar a aumentar o número 
de plantas. Não se espera semear para dar o 
primeiro pastejo, porque a planta vai quase 
definhar, enquanto o objetivo de melhorar a 
cobertura do solo se obtém não com o aumen-
to de plantas, formada a partir das sementes 
que caem, mas pelo estímulo ao perfilhamento 
da planta, quando você remove a gema apical 
e deixa a gema basal, perto do solo, formar 
novas plantas.
2 – OBJETIVOS DO MANEJO E COMO 

ATINGI-LOS
Após o primeiro manejo, a pastagem pre-

cisa ser manejada corretamente com o obje-
tivo de ter sua vida útil prolongada, por mais 
tempo possível, e ao mesmo tempo em que 
você deseja a máxima produção de forragem 
e os animais tenham o maior desempenho, o 
maior ganho de peso naquela área. São ob-
jetivos contraditórios, um é poupar a planta 
para que tenha uma vida útil mais longa e não 
degrade o ambiente; e outro, extrair o máximo 
de forragem daquela área com a maior qua-
lidade possível, de modo que a produção de 
carne seja a máxima.

Existem alguns componentes de manejo 
que são necessários para que se atinja essa 
combinação de longevidade da pastagem com 
a máxima produção animal na área. O manejo 
tem um componente muito importante que é 
a adubação da pastagem, reposição dos nu-
trientes que foram extraídos do solo pela plan-
ta e exportados da área pelo animal; segundo 
mais importante é a forma de utilização ou o 
pastejo propriamente dito, que são as alturas 

corretas em que a pastagem vai ficar no má-
ximo e no mínimo. Ainda são componentes do 
manejo, o controle das invasoras, o controle 
de pragas e, eventualmente, a irrigação. Mas 
quando falamos de manejo das pastagens, nos 
referimos, principalmente, ao manejo do pas-
tejo ou da utilização da forragem produzida na 
área. 

3 – MANEJO CONTÍNUO
Existem dois alvos de manejo para as 

plantas – pastagens de crescimento rápido e 
pastagens de crescimento lento. Nas pasta-
gens de crescimento lento, você deve tentar 
equilibrar a oferta de forragem, o crescimento 
das pastagens e a taxa de lotação. Você preci-
sa ter a quantidade certa de animais na área 
para consumir somente a forragem, que está 
sendo produzida com aquele crescimento len-
to, de modo que cada espécie fique dentro da 
altura em que ela tem a máxima produtividade 
e a máxima longevidade.

Por exemplo, os capins Marandu, Xaraés 
e Piatã você tem que manter uma taxa de 
lotação de maneira que a altura máxima no 
pastejo contínuo seja de 40 cm. Você deve re-
duzir a taxa de lotação quando essa pastagem 
baixar dos 20 cm. O pastejo contínuo é uma 
abstração, porque de tempos em tempos você 
precisa retirar todos os animais da área e dar 
algum descanso para que a pastagem se recu-
pere. Na realidade, a maior parte das áreas é 
manejada de modo alternado e não continu-
adamente, o ano todo com animais na área. 

4 – MANEJO ROTACIONADO 
No pastejo rotacionado o alvo é bem de-

finido com altura de entrada e altura de saída 
dos animais para que a planta tenha a maior 
produção e os animais o maior desempenho. 
Cada espécie de forragem tem um ponto em 
que vai se iniciar pastejo e isso coincide com 
a máxima produção de folhas e antes que a 
planta comece a produzir caules ou matar 
aquelas folhas mais próxima do solo pelo 
sombreamento com as folhas de cima. Como 
a planta faz fotossíntese e depende da luz so-
lar, ela tende a produzir folhas para captar o 
máximo de luz e chega ao ponto de as folhas 
de cima sombrear as folhas debaixo e a planta, 
nesse momento, tem a estratégia de alongar 
o caule para que entre luz entre as folhas, e, 
depois como ela não consegue mais alongar o 

caule, ela mata uma folha embaixo para dar 
vida a uma folha de cima. Esse ponto em que 
ela começa a alongar o caule é o ponto que 
deve se iniciar o pastejo.

Geralmente, esse ponto acontece quando 
a planta intercepta 90 - 95% da luz que incide 
na área. Como o produtor não vai ficar me-
dindo a interceptação de luz, há uma cor-
relação muito alta para cada espécie 
de capim entre as alturas em que 
acontecem a interceptação de 
luz e é o momento de entrada.

No capim Mombaça, esse 
90% de interceptação de 
luz acontece por volta dos 
90 cm de altura. Se você 
quiser fazer um manejo 
mais intenso você pode 
optar pela altura de en-
trada em 85 cm de altura. 
É mais intensivo, mas dá 
bons resultados, porque 
a planta tem um valor nu-
tritivo superior. Já o capim 
Tanzânia, a altura em que 
acontece essa interceptação 
máxima de luz é de 70 cm e no 
capim Massai, 55 cm. Para o capim 
Zuri essa altura é em torno de 80 cm e o 
capim Tamani, 50 cm.

Já o ponto de saída é aquele ponto em que 
a planta foi consumida toda a parte de boa 
qualidade, as folhas, mas ainda há um resíduo 
que permite um crescimento rápido, com re-
torno rápido, com um menor número de dias 
possível, a altura para um novo pastejo. Você 
deve retirar os animais, com certa reserva 
de plantas, com um resíduo de plantas sufi-
cientes para que essa pastagem se recupere e 
cresça rapidamente. Esse ponto de equilíbrio 
varia também de espécie para espécie forra-
geira. O capim Mombaça que tem a altura cor-
reta de entrada por volta de 90 cm tem o ponto 
de saída em torno de 40 cm. O Tanzânia que 
entra aos 70 cm deve ter os animais retirados 
aos 35 cm. O Massai que você entra com ani-
mais aos 55 cm deve ter os animais retirados 
com 25 cm. O Zuri que você entrou com 80 
cm, deve sair com 35 cm. O Tamani que você 
entrou com 50 cm, vai retirar os animais com 
25 cm de altura para ter uma boa rebrota e um 
novo ciclo de pastejo rotacionado.

5 – PASTEJO CONTÍNUO OU 
ROTACIONADO 

O que leva o produtor a optar por um sis-
tema de pastejo ou outro é o custo operacional 
da mão-de-obra, que é muito maior no pastejo 
rotacionado e que você precisa verificar, dia-
riamente, o ponto de saída dos animais, se a 
pastagem já rebaixou o suficiente. É preciso 
verificar qual o próximo piquete para onde 
os animais vão ser levados, qual piquete que 

atingiu a altura correta. Também o pastejo 
rotacionado implica na divisão de áreas e no 
gasto maior com cercas.

Então você só vai optar pelo pastejo ro-
tacionado, com esse gasto maior tanto com 
insta- lações quanto 

c o m 

mão-
-de-obra, se a 

p l a n t a responder com cresci-
mento intenso e alta capacidade de suporte, é 
o caso do capim colonião e pennisetum.  Já 
as pastagens que têm crescimento mais lento, 
taxa de lotação mais baixa, podem ser mane-
jadas contínua ou alternadamente, com o me-
nor gasto de mão-de-obra, com áreas maiores 
e com menor número de cercas.

6 – FERRAMENTAS DE MANEJO 
O manejo é relativamente simples, o que o 

produtor precisa é de disciplina para manejar 
a planta nas alturas adequadas e de uma fer-
ramenta física para ele comparar, não variar 
aquela a ideia de entrar em um Mombaça a 90 
cm de altura e não entrar com 80, um metro 
pensando que está entrando com 90 cm.

Para isso a Embrapa desenvolveu uma 
régua de manejo, onde se marca os pontos de 
entrada e de saída para as espécies de pas-
tejo rotacionado. As alturas de entrada e as 
alturas de saídas estão assinaladas na régua, 
criando uma faixa de utilização para cada tipo 
de capim, quando é rotacionado.

Já nas plantas de pastejo contínuo, temos 
na régua a indicação da altura máxima que 
está planta deve atingir, para que não perca a 
qualidade; e a altura mínima, que deve ser re-
baixada, de modo a preservar a produtividade 
e a longevidade da pastagem.

7 – MANEJAR VALE QUANTO? 
Apesar de ser uma ideia simples, o ma-

nejo vale muito dinheiro. Primeiro por que 
ao prolongar a vida útil da pastagem ele vai 
reduzir o custo da propriedade com recupe-
ração de pastagem. Uma pastagem bem ma-
nejada pode durar 30 anos, enquanto que uma 
mal vai durar 15, 10 anos, então você dobra 
os gastos com recuperação de pastagens se 
o manejo não for feito adequadamente. Outro 
ponto no dia-a-dia é que uma pastagem bem 
manejada pode produzir 30% a 50% a mais 

de carne por hectare.
Uma pastagem Tanzânia que deve 

ter o ponto de saída a 35 cm de altura, 
se for continuamente pastejado a 20 
cm de altura, vai produzir muito me-
nos forragem a cada ciclo de pastejo, 
ele vai demorar mais dias para atin-
gir a altura de entrada, que é 75 cm, 
e vai haver uma perda na capacidade 
de suporte, na taxa de lotação na 
área e também vai terminar tendo 

uma redução no desempenho animal, 
quando você força consumir aquela 

forragem que existe de má qualidade de 
35 cm até os 20 cm, que não seria ade-

quado consumir. Essa perda no Tanzânia 
pode chegar a 30% de redução na produção 
de carne por hectare, tanto pela redução na 
taxa de lotação, consequência da menor pro-
dução de forragem e maiores intervalos entre 
ciclo de pastejo, quanto pelo menor desempe-
nho individual dos animais.

Nas espécies de pastejo continuo também 
existe muito prejuízo tanto pelo subpaste-
jo quando você deixa uma área de Marandu 
ou Piatã ficar alta demais e vai aumentar a 
produção de talos, forçando os animais a 
consumir uma forragem de péssima quali-
dade. Nesse ponto você tem uma redução no 
desempenho dos animais aí na faixa de 600 - 
700 gramas/cabeça/dia para em torno de 400 
- 450 gramas/cabeça/dia ao forçar o animal a 
ingerir uma forragem em que a proporção de 
folhas caiu e a proporção de talos aumentou.

Do mesmo modo se você forçar o animal 
a consumir forragem abaixo dos 20 cm, indi-
cado como altura mínima para essas espécies, 
além de forçar os animais a consumir prati-
camente só o talo que naquela altura a por-
centagem de folhas já é muito baixa levando a 
uma perda no desempenho dos animais; você 
terá também uma redução muito alta na taxa 
de lotação, por que uma vez que você não tem 
mais folhas na área para fazer fotossíntese 
e provocar o crescimento de nova forragem, 
você vai ver reduzir a taxa de lotação.

No final você vai multiplicando a perda de 
desempenho individual, que cai de 600 - 700 
para em torno de 400 pela redução na capaci-
dade de suporte, que cai de 2 e ½  para o 1 e ½, 
você vai ter uma enorme redução na produção 
de carne em arrobas por hectare.
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A doença pode ser congênita ou 
adquirida. A adquirida ocorre depois do 
nascimento pela ingestão dos oocistos 
(forma infectante) do Toxoplasma gondim 
presentes em pastos, hortaliças, água, 
ração. Estes oocistos sobrevivem de 12 a 
18 meses no solo e são a principal fonte 
de infecção para os animais. Além disso, 
a doença pode ser congênita, sendo esta 
a forma mais grave e ocorre quando a fê-
mea se infecta primariamente durante a 
gestação e o agente atinge a placenta e 
depois o feto. 

Transmissão

Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR
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Um levantamento inédito do Instituto Brasileiro de Geogra�a e 
Estatística (IBGE), baseado em dados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílio (Pnad), revelou que 57,3% das residências 
acessaram a internet por meio de celulares e tablets em 2013.
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Os criadores de ovinos e caprinos devem 
se preocupar com uma zoonose bastante pe-
rigosa: a toxoplasmose. A Sindirural procu-
rou especialistas da Embrapa para descobrir 
as causas, as consequências e como evitar o 
problema. 

De acordo com Antônio Cézar Rocha Ca-
valcante, pesquisador da Embrapa Caprinos e 
Ovinos, a toxoplasmose está em diversos pa-
íses, com prevalência entre 0% e 77% e 0% e 
92,4% respectivamente e tem grande relevân-
cia em saúde pública, uma vez que o consumo 
de carne e leite contaminados pode facilitar a 
transmissão.  Estima-se que um terço da po-
pulação humana mundial esteja afetada pelo 
agente causal da enfermidade, o protozoário 
Toxoplasma gondii. “No Brasil, mais de 50% 
da população adulta apresenta anticorpos es-
pecíficos para o protozoário, que também pode 
parasitar outros mamíferos e aves”, explica. 

Toxoplasmose: a 
vilã entre os ovinos
A doença causa abortos 
e tratamento é pouco 
recomendado. Vacina já é 
utilizada em outros países

SANIDADE

A doença, além dos riscos para a popula-
ção humana, oferece riscos para os rebanhos 
por constituir-se em um agente capaz de cau-
sar perdas produtivas. “Há uma estimulação 
ao aborto, que é a principal repercussão clí-
nica e econômica. Embora ainda não tenham 
sido avaliadas, estima-se que estas perdas po-
derão causar importantes impactos grandes, 
principalmente em regiões como o Nordeste e 

Sul, onde se concentram os maiores rebanhos 
de caprinos e ovinos do País”, comentou.   Ele 
pode ocorrer em matrizes de todas as idades, 
sendo mais freqüente nas fêmeas que adqui-
riram a infecção durante a gestação, podendo 
se repetir em gestações subseqüentes.

O que torna a doença de difícil identifi-
cação é que não surgem sintomas até o mo-
mento do aborto, onde os fetos apresentam-se 

mumificados, macerados, natimortos, sendo 
possível ainda, nascerem debilitados ou mor-
rerem logo após o nascimento. A identificação 
é feita via diagnóstico laboratorial por méto-
dos indiretos (imunológico), responsável por 
detectar anticorpos específicos, através de 
sorologia. 

TRATAMENTO E PREVENÇÃO
De acordo com Tânia Valeska Medeiros 

Dantas Simões, pesquisadora da Embrapa Ta-
buleiros Costeiros, o tratamento geralmente 
não é indicado. Porém, é recomendado para 
os surtos de abortamento nos quais houve o 
diagnóstico laboratorial da doença. “Nessa 
situação, preconiza-se a administração de 
antibióticos como as sulfas potencializadas 
(sulfa-trimetropin) e antiparasitários como o 
decoquinato e monensina, este último espe-
cialmente tóxico e pouco palatável para ovi-
nos e caprinos, que podem ser incorporados a 
dieta. O ideal é consultar o médico veterinário 
para indicação do tratamento mais adequado”, 
diz Tânia. Antônio alerta que o tratamento 
terapêutico deve ser precedido de diagnóstico 
laboratorial e iniciado apenas nos surtos de 
abortamento.

“Mais importante que o tratamento são as 
medidas de controle. Entre elas estão cuidados 
para se evitar ingestão ou contato com tecidos 
contaminados com cistos teciduais, bem como 
a contaminação ambiental das fazendas com 
oocistos. Membranas fetais e fetos abortados 
devem ser manuseados com mãos protegidas 
para prevenir infecção das pessoas envolvidas 
com os animais. Estes tecidos devem ser en-
terrados ou incinerados para evitar infecção 
dos felinos e outros animais das fazendas. O 
controle da reprodução de gatos nas fazendas 
deve ser feito por castração, pois a maioria 
dos gatos se infecta logo após o desmame. 
Uma vez infectados, os gatos liberam oocistos 
por um curto período de tempo desenvolvendo 
imunidade que impede a sua re-infecção. O 
feno e ração devem ser mantidos protegidos 
de gatos para evitar contaminação por oocis-
tos. O leite de cabra deve ser pasteurizado ou 
fervido antes de consumo humano. Todos os 
tecidos e carnes de origem ovina e caprina 
devem ser cozidos acima de 70ºC antes do 
consumo”, reforça Antônio.

Apesar das dificuldades, ele tranquiliza 
os produtores com a informação de que capri-
nos e ovinos desenvolvem uma boa imunidade 
contra toxoplasmose. Desta forma, o uso de 
uma vacina para toxoplasmose poderia preve-
nir abortos. Recentemente uma vacina foi de-
senvolvida com este objetivo. A Toxovax® já é 
comercializada na Nova Zelândia e Inglaterra, 
sendo indicada na proteção contra abortos. 
Segundo o fabricante, estudos para facilitar o 
registro desta vacina em outros países estão 
em andamento. 

A pesquisadora da Embrapa Tânia Valeska 
orienta criadores a lidar com a doença
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www.newmidiacomunicacao.com.br

C O M U N I C A Ç Ã O

Quer saber como a gente pensa? Solicite um portfólio: (45) 3037-7829

É muito mais fácil se comunicar com quem entende a nossa língua, não é?
Nós da NewMídia Comunicação estamos há 12 anos no mercado publicitário e, durante esse tempo, 
descobrimos que para se chegar ao sucesso é preciso ter foco. Foi por isso que nos especializamos 
em atender um segmento específico: o agronegócio. Hoje, entendemos e pensamos da mesma 

maneira que os nossos clientes, criando ações de comunicação institucional, corporativa e estratégica 
que trazem resultados, alavancam os seus negócios e os ajudam a conquistar novos mercados. 

Ou faça-nos uma visita: Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR

O esforço das entidades e profissionais 
envolvidos no processo de doação, aliado à 
crescente sensibilização das famílias doado-
ras em potencial consolidaram Cascavel na 
liderança estadual em doações de córneas no 
Estado. O Banco de Olhos de Cascavel, que 
funciona junto ao Hospital de Olhos de Casca-
vel vem sendo responsável nos últimos anos, 
por ao menos 30% de todas as doações para-
naenses.

“Os números alcançados aqui ajudaram 
a praticamente zerar a fila de espera por 
transplante em Cascavel. É uma questão de 
dias, apenas o tempo suficiente para cumprir 
os procedimentos legais junto à Central de 
Transplantes”, explica a diretora do Banco e 
também diretora técnica do Hospital de Olhos 
de cascavel, oftalmologista Selma Miyazaki.

 IMPORTANTE SABER
A córnea é um tecido transparente que 

fica na parte da frente do olho (de forma sim-
ples, pode ser comparada ao vidro de um reló-
gio ou a uma lente de contato). Se a córnea se 
opacifica (embaça) por doenças hereditárias, 
lesões, infecções, queimaduras por subs-
tâncias químicas, enfermidades congênitas 
ou outras causas, a pessoa pode ter a visão 
bastante reduzida ou, às vezes, até perder a 
visão.

Segundo a médica-oftalmologista Selma 
Miyazaki, o passo inicial para a pessoa se tor-
nar um doador é conversar com a sua família 
e deixar bem claro o seu desejo. Não é neces-
sário deixar nada documentado. Porém, os fa-
miliares devem se comprometer em autorizar 
a doação por escrito após a morte.

A doação de órgãos é um ato pelo qual se 
manifesta a vontade de que, a partir do mo-
mento da constatação da morte encefálica, a 
córnea ou mais partes do corpo (órgãos ou 
tecidos), em condições de serem aproveitadas 
para transplante, possam ajudar outras pes-

Cascavel tem fila 
zero para córneas
Números alcançados pelo Banco 
de Olhos, que funciona junto ao 
Hospital de Olhos de Cascavel, 
praticamente zeram a fila de 
espera por um transplante na 
cidade

TRANSPLANTE

soas. Em caso de doação de córneas, carti-
lagens, ossos e pele, a retirada deve ser feita 

até seis horas após a parada cardíaca.
O doador deve ter entre quatro e 70 anos. 

Não existe restrição quanto à idade da pessoa 
que vai receber a córnea. Porém, é importante 
lembrar que em todos os casos, depende-se da 
avaliação da equipe de médica. O transplante 
consiste na substituição da córnea alterada 
por uma córnea doadora, que mantenha boas 
condições. A cirurgia é realizada em aproxi-
madamente 40 minutos.

Um dos aspectos mais importantes do 
Transplante de Córnea em comparação com 
os transplantes de outros órgãos, é que, neste 
procedimento, não existe a necessidade de re-
moção do doador para um local especial, uma 
vez que somente a córnea é retirada. O corpo 
da pessoa permanece inalterado.

Potenciais beneficiários do Transplante 
de Córneas em Cascavel precisam se subme-
ter às regras estabelecidas pela Central de 
Transplantes Estadual. O ponto de partida é 
consultar um médico oftalmologista.

Único na região Oeste Paranaense, 
o Banco de Olhos de Cascavel funciona 
nas dependências do Hospital de Olhos de 
Cascavel, que fica na Rua Minas Gerais, 
1986, Centro, em  Cascavel. Equipes de 
voluntários do Banco de Olhos partici-
pam deste Show Rural, em parceria com 
o Sindicato Rural de Cascavel. No estande 
do Sindicato, elas distribuem publicações 
com orientação sobre o processo de do-
ação de córneas. Para mais informações 
acesse os sites www.hospitaldeolhos.
com.br ou www.bancodeolhosdecasca-
vel.com.br ou ainda ligue para o número 
(45) 2101-4242.

Serviço

Dra. Selma Miyazaki é diretora técnica do Hospital de Olhos de Cascavel
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O Hospital de Olhos de Cascavel, cida-
de que é pólo econômico da região Oeste do 
Paraná acaba de importar, da Alemanha, 
o IOL Master 700.  Trata-se de um equi-
pamento de última geração, que contribui 
para otimizar o resultado final das cirurgias 
de catarata e refrativas de alto grau, porque 
oferece uma definição cinco vezes maior, 
quando comparada à biometria ultrassônica 
tradicional.

“A biometria é ponto de partida. Ela nos 
dá a base de cálculo para a mais adequada e 
precisa escolha das lentes intraoculares (LIO), 
tanto monofocais quanto multifocais ou trifo-
cais utilizando tecnologia laser. A Biometria 
que realizamos com o IOL Master é mais pre-
cisa, não invasiva, indolor e de fácil utiliza-
ção, não havendo necessidade de anestesia”, 
explica o oftalmologista Randal Dacome, que 
integra a equipe de 18 oftalmologistas do Hos-
pital de Olhos.

A Biometria ótica executada pelo apare-
lho IOL Master do Hospital de Olhos, pioneiro 
na região, alcança uma definição cinco vezes 
maior comparada à biometria ultrassônica, o 
que aumenta ainda mais a precisão do diag-
nóstico. Esse exame permite medir diversas 
estruturas oculares com precisão, tais como 
o globo ocular e suas estruturas internas. O 
exame também é útil no diagnóstico de altera-
ções no tamanho ocular, pois mede o compri-
mento do olho. 
ATENDE PACIENTES DA REGIÃO SUL, 

PARAGUAI E ARGENTINA
Segundo a diretora técnica, oftalmologis-

ta Selma Miyazaki, a permanente atualização 
tecnológica, aliada à infra-estrutura, atenção 
e atendimento personalizados são caracterís-
ticas marcantes que explicam porque o Hospi-
tal de Olhos de Cascavel vem atraindo volume 
crescente de pacientes de estados do Sul e 
Centro-Oeste, além do Paraguai e Argentina.

Hospital de Olhos 
inova em cirurgia
Aquisição de equipamento de 
última geração pelo Hospital 
de Olhos de Cascavel o coloca 
como referência em cirrugias de 
cataratas e cirurgias refrativas 
de alto grau

CATARATAS

“Reunimos, num amplo e confortável es-
paço, especialistas nas diferentes áreas da 
oftalmologia, reconhecidos nacional e inter-
nacionalmente, que contam com o suporte dos 
mesmos equipamentos e tecnologias disponí-
veis nos grandes centros mundiais”, explica.

O portfolio de recentes aquisições do Hos-

 A equipe médica do Hospital de Olhos 
de Cascavel é integrada por: Selma Miya-
zaki, Randal Dacome, Darci Dacome, Cesar 
Shiratori, Abenor M. Minaré Filho, Matheus 
Tonello, Letícia Cantelli Daud, Daniel de Oli-
veira, Andrea Hamamoto, Carolina Andrade, 
José Henrique Casemiro, Tubertino Montei-

Serviço

Dr. Randal Dacome integra a equipe de 18 oftalmologistas do Hospial de Olhos

ro, André Amaral Alencar e Luciana Teixei-
ra Brigo, Daniel Traumann, Rodolfo Crivari, 
Danilo Araujo Micheletto, Marcela Koehler 
Crivari e Lícia Deon Weirich. Para conhecer 
mais sobre o Hospital de Olhos de Cascavel, 
acesse www.hospitaldeolhos.com.br  Fone: 
55 (45) 2101-4242.

pital de Olhos de Cascavel inclui o Angiovue, 
equipamento que otimiza o exame de fundo 
de olho e pode em muitos casos, dispensar o 
uso de contraste químico, o Wavelight EX 500 
Excimer Laser para cirurgias refrativas (laser 
personalizado) e o Centurion Vision System, 
para cirurgias de catarata entre outros.

Progresso em suínos. Todos os dias.
www.topigsnorsvin.com

RESULTADOS QUE
VÃO TRANSFORMAR 
A SUA GRANJA.

Menor custo

Maior rentabilidade

Sem barreiras geográficas

Absoluto controle sanitário

Tecnologia da coleta ao 
processamento e entrega 
do sêmen

Elevado padrão genético  
do plantel e da produção

O MELHOR DA GENÉTICA 
EM INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.



Janeiro/Fevereiro 2017 Janeiro/Fevereiro 201738 39

   

Chegada de novas empresas, rápida pro-
fissionalização e intensificação tecnológica 
foram alguns dos fatores observados na aqui-
cultura brasileira, que apresentou crescimen-
to de 123% entre 2005 e 2015, passando de 
257 mil para 574 mil toneladas de pescado 
nesse período. Foi o que mostrou estudo re-
alizado pelos pesquisadores Manoel Pedroza, 
Andrea Muñoz, Roberto Flores e Eric Routle-
dge, da Embrapa Pesca e Aquicultura (TO), e 
apresentado na conferência deste ano do In-
ternational Institute of Fisheries Economics 
and Trade (IIFET), em Aberdeen, Escócia.

O trabalho chama a atenção porque o se-
tor, dedicado à produção de seres aquáticos 
como peixes e crustáceos, costumava ser 
caracterizado no Brasil por empreendimen-
tos de pequeno porte, sistemas extensivos de 
produção e baixo nível tecnológico, com exce-
ção da produção de camarões no Nordeste, a 
carcinicultura.

Pedroza associa essas mudanças ao au-
mento da demanda por pescado no mercado 
nacional, que registrou taxas de crescimento 
anuais superiores a 10% no mesmo período. 
No entanto, o estudo detectou que a recente 
crise econômica nacional também repercutiu 
no crescimento do setor em 2015, o qual cres-
ceu apenas 2% com relação a 2014, passando 
de 563 mil para 574 mil toneladas.

O bom desempenho da aquicultura bra-
sileira despertou o interesse de importantes 
instituições financeiras como o banco holan-
dês Rabobank, maior financiador mundial do 
setor agrícola. A instituição holandesa e o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) consideram o Brasil 
um importante ator da aquicultura mundial, 
situando-o em patamar semelhante ao de pa-
íses com tradição no setor como Chile, Vietnã 

Aquicultura cresce 
123% em dez anos
Atualmente, o Brasil registra 
a 14ª maior produção aquícola 
do mundo, e acordo com a 
Organizações das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura 
(FAO), mas deve subir mais em 
breve

EMBRAPA

e Noruega. Atualmente, o Brasil registra a 14ª 
maior produção aquícola do mundo de acordo 
com a Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e a Agricultura (FAO).
INVESTIMENTOS EM AQUICULTURA

Os pesquisadores registraram a entrada 
de empreendimentos privados de maior porte 
na cadeia brasileira da aquicultura. O Municí-
pio de Selvíria, em Mato Grosso do Sul, rece-
beu um investimento de 160 milhões de reais 
em um complexo que incluiu fábrica de ração, 
alevinagem, engorda e processamento de tilá-
pia. Em Tocantinópolis (TO) houve construção 
de fábrica de ração e viveiros de engorda para 
a cadeia de tambaqui e pintado, mesmas es-
pécies produzidas em Sorriso (MT), município 

onde foram investidos R$ 22 milhões para a 
instalação de frigorífico e fábrica de ração 
para peixes. A cidade de Almas, no Tocantins, 
já conhecida como polo aquícola do estado, 
recebeu instalações para engorda e processa-
mento de tambaqui, pintado, matrinxã, piau, 
curimba e pirarucu.

Pedroza destacou também a recente fu-
são de duas grandes empresas brasileiras de 
processamento de pescado, a Geneseas e a 
DellMare. Anunciada no último dia 18 de no-
vembro, a nova companhia é vinculada a um 
fundo de investimento focado no agronegócio 
e produzirá 12 mil toneladas de tilápia por ano 
e três mil toneladas de camarão vannamei (Li-
topenaeus vannamei). “Esse é mais um sinal 
da força e maturidade desse setor no Brasil 
que começa a contar com grandes players a 
exemplo do que já ocorre com a cadeia pro-
dutiva da avicultura”, compara o especialista.

O estudo identificou também aumento 
no preço da ração e estabilização no preço do 
pescado no País no período analisado. “Caso o 
aumento da produção aquícola nacional con-
tinue no ritmo de 10% ao ano, é de se espe-
rar que essa tendência de estabilização dos 
preços do pescado se mantenha, ao menos no 
curto e médio prazos”, acredita o pesquisador 

Manoel Pedroza para quem o preço competiti-
vo do produto importado representa uma forte 
pressão para manter o pescado brasileiro com 
preços competitivos.

Além dos investimentos privados, o au-
mento na escala de produção tem sido provo-
cado também pela organização dos produto-
res. Os pesquisadores observaram a formação 
de organizações como cooperativas, associa-
ções e modelos produtivos alternativos como 
o condomínio de piscicultura, que dilui custos 
importantes.

Segundo dados do IBGE para o ano de 
2015, a produção de peixes de água doce é 
a principal categoria dentro da aquicultura 
brasileira respondendo por 84% da produção 
aquícola do País. A aquicultura marinha res-
ponde por apenas 16% da produção total, sen-
do composta pela carcinicultura (12%) e pela 
produção de ostras, vieiras e mexilhões (4%).

Entre as espécies de peixe, a tilápia (Ore-
ochromis niloticus) e o tambaqui (Colossoma 
macropomum) respondem por 62% da produ-
ção nacional, de acordo com dados coletados 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE, 2016).

Além da soja, do milho, das aves, da pro-
dução de leite e dos suínos, o Oeste do Paraná 
também vem se destacando ao longo dos anos 
na criação de peixes. Os dados obtidos com o 
Deral (Departamento de Economia Rural) da Seab 
(Secretaria de Estado da Agricultura e Abasteci-
mento) mostram a pujança do setor, que é cheio 
de oportunidades. 

De acordo com o Deral (Departamento de 
Economia Rural) da Seab (Secretaria de Estado 
da Agricultura e Abastecimento), a produção 
de carne cresceu 175,5% no Paraná de 2006 
até 2015, sendo a principal espécie produzida a 
Tilápia que representa hoje mais de 77% de toda 
a produção.

Na região Oeste o número é impressionante. 
A produção de carne de peixe  cresceu 382,9% 
no mesmo período citado acima, também com a 
tilápia como carro-chefe, só que com a represen-
tação de 94%.

De acordo com os últimos dados, de 2015, 
a produção no Oeste tem como montante 56, 6 
milhões de toneladas, com 94% de tilápia. A lis-
ta é completada por pescados de captura, carpa, 
pacu e outros.

Para o técnico responsável pelo setor, Ed-
mar Gervásio, os fatores influenciaram para o 
crescimento são o incentivo da produção e a 
criação de sistemas de integração da produção, 
bem como o fomento do consumo que fez gerar 
demanda para a carne de peixe.

Para crescermos ainda mais, ele comenta: 
“O crescimento da produção é essencialmente li-

Produção de peixes é oportunidade para 
garantir sucessão familiar, diz Edmilson

Produção brasileira tem crescido bastante nos últimos anos e gerado empregos

gado ao aumento da demanda e assim o fomento 
ao consumo é um dos principais fatores a serem 
trabalhados para o aumento da produção. Em 
consequência a melhoria e modernização dos 
sistemas de produção podem contribuir para o 
aumento da produção de pescados no estado do 
Paraná”. Segundo ele, espera-se um aumento de 
produção superior a 15% o que vem ocorrendo 
nos últimos anos.

 “FUTURO MONSTRO”
Um dos maiores entusiastas e conhecedoras 

da piscicultura no Oeste é Edmilson Zabotti, pro-
dutor rural, vice-presidente do Sindicato Rural 
de Palotina e vice-presidente da Câmara Técnica 

do Peixe do Programa Oeste em Desenvolvimen-
to.  De acordo com ele, a produção de peixes tem 
alto potencial de rentabilidade e com produções 
superintensivas é possível em pequenos espaços 
obter uma rentabilidade superior a outras ativi-
dades de produção de proteína animal ou vegetal. 
Ele cita também os benefícios sociais.

“Temos um futuro monstro pela frente. A 
piscicultura proporciona oportunidades aos pe-
quenos, médios e grandes produtores. Ela é ren-
tável, tem baixo custo de implantação e o retorno 
é bom. Além disso, ele possibilita a continuidade 
das famílias na propriedade rural. Toda a família 
pode ajudar e ela é uma ferramenta importante 
para garantir a sucessão familiar rural. Outro 
fato que podemos ressaltar é que ela gera bas-
tante emprego, pois ainda não temos maquinário 
como na agricultura”, comentou.

Edmilson comprova com números a grande-
za do setor. Após a conclusão de obras de abate-
douros no Oeste, como o da C.Vale em Palotina, 
a previsão é que sejam abatidos, até o início de 
2018, 350 mil quilos de tilápia dia. “Essa gran-
deza será equivalente a 50 mil alqueires de soja 
plantados no Oeste”.

Para alimentar esses peixes quando estiver-
mos nesse estágio de produção, serão necessá-
rios 500 mil quilos de ração dia, cuja composi-
ção é de 80% milho e soja. “Estamos deixando 
de exportar grão in natura e estamos enviando a 
proteína animal pronta para comer. Já fizemos 
com frango e suíno. Agora é a vez do peixe”, 
conclui. 

Piscicultura no Oeste do Paraná cresceu 383% em dez anos

“Esse é mais um sinal 
da força e maturidade 
desse setor no Brasil, 
que começa a contar 

com grandes players, a 
exemplo do que já ocorre 
com a cadeia produtiva da 

avicultura.”MANOEL PEDROZA
Pesquisador da Embrapa
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ARTIGO MAURICIO ANTÔNIO LOPES - Presidente da Embrapa

Turismo rural como gerador de renda no campo
Mas o Brasil pode ainda mais.  Formado 

pela integração das raças europeias, indígenas 
e negra, nosso país é um “fervedouro cultu-
ral” que fascina o mundo por aspectos como 
a música, a religião, o folclore, as festividades 
populares e a diversidade culinária.  Com uma 
extensa superfície de terra contínua, imensa ri-
queza hidrográfica, uma das mais longas costas 
tropicais do planeta – com centenas de praias 
paradisíacas, ampla gama de condições climá-
ticas, de temperadas a tropicais − e a mais rica 
biodiversidade terrestre do planeta, o Brasil 
conta com paisagens e ambientes únicos.   Por 
isso não é exagero nenhum considerar o nos-
so país privilegiado para o desenvolvimento de 
uma possante indústria turística.

Como atividade baseada em recurso natu-
ral, cultural ou em ambos, o turismo é uma 
indústria de imenso impacto potencial para 
o mundo rural brasileiro.  E a culinária e os 
alimentos tipicamente brasileiros poderão se 
integrar cada vez mais ao turismo, responden-
do à busca por sabores e aromas típicos, por 
experiências sensoriais únicas e memoráveis, 
pela autenticidade dos produtores artesanais 
e das práticas e hábitos tradicionais.  Nossa 
agricultura tem tudo para se integrar à onda do 
multiculturalismo, que vem sendo impulsionada 
pela globalização, pela internet e pela expansão 
do turismo internacional.  Assim, alimentos e 
bebidas antes considerados exóticos ganham o 
gosto do consumidor, como é o caso do açaí, 
do pão de queijo, do churrasco e da caipirinha, 
hoje apreciados em muitos lugares do mundo. 

Para que possamos fortalecer o turismo 
como alternativa de desenvolvimento rural 
associado à cultura e à gastronomia, será 
necessário ampliar o conhecimento da imen-
sa diversidade do que se produz e se consome 
em diferentes partes do país, à semelhança do 

O turismo é responsável por um em cada 
onze empregos e por cerca de 10% do PIB glo-
bal, desempenhan importante papel nos países 
em desenvolvimento como gerador de riqueza e 
inclusão social.  Estima-se que até 2030 cer-
ca de 1.8 bilhão de turistas estarão circulando 
pelo mundo anualmente, mais da metade deles 
em economias emergentes.  Neste cenário, o 
turismo rural tenderá a ganhar destaque em 
função do apelo que a natureza exerce sobre 
uma sociedade cada vez mais urbanizada, 
porém preocupada com o meio ambiente.  A 
Europa é exemplo dessa tendência.  Quem já 
viajou pelo interior da Itália, França, Espanha 
e Portugal percebe de imediato o impacto que a 
integração entre agricultura, cultura, gastrono-
mia e turismo promove nas economias locais, 
viabilizando imensa gama de novos negócios, 
emprego e renda, além da preservação das 
tradições, dos costumes locais e da paisagem 
rural. 

No Chile, o Valle do Colchagua, no sopé da 
Cordilheira dos Andes, distante 150 km da ca-
pital Santiago, é exemplo.  Aquela região agrí-
cola concentra importantes vinhedos e incorpo-
rou de vez o turismo em sua economia. Além 
da produção de vinho, da cultura preservada e 
das belas paisagens que unem mar e monta-
nhas, a região atrai grande número de turistas, 
que podem desfrutar os vinhos e a culinária lo-
cais, além de passeios e aventuras.  No Brasil 
há exemplo semelhante no Vale dos Vinhedos, 
baseado no legado histórico e gastronômico 
dos imigrantes italianos, que chegaram à Serra 
Gaúcha ainda no século 19.  Ali, a integração 
entre agricultura e turismo funciona como estí-
mulo para a economia regional, favorecida pela 
hospitalidade de seus moradores e pelas belas 
paisagens rurais, além da infraestrutura turís-
tica de qualidade. 

que fez a França.  Em seu Inventário do Pa-
trimônio Culinário, de 1989, os franceses in-
vestiram no conhecimento dos seus produtos 
culinários, dando um passo essencial para o 
seu reconhecimento como patrimônio cultural.  
Se inventário similar for realizado no Brasil, 
teremos mais elementos para fortalecer a ima-
gem dos nossos alimentos e da nossa gastro-
nomia como produtos turísticos diferenciados, 
atendendo às necessidades de uma indústria 
turística cada vez mais dinâmica, competitiva 
e exigente.   

A Embrapa, atenta a essas tendências, vem 
desenvolvendo um conjunto de projetos e ações 
que valorizam e dinamizam a produção de ali-
mentos locais e regionais, com um olhar atento 
para a sinergia agricultura-turismo.  Um exem-
plo é o programa Rota do Cordeiro, originado 
no Ceará, para profissionalização das cadeias 
produtivas da ovinocultura e da caprinocultura, 
com foco na sustentabilidade da produção, na 
regularização e na padronização da oferta de 
produtos diferenciados e na promoção do con-
sumo. Em parceria com o BNDES, a Embrapa 
desenvolve um amplo programa de incentivo 
à diversificação, especialização e exploração 
da multifuncionalidade das áreas rurais, com 
grande potencial de impacto na oferta de pro-
dutos diferenciados, na gastronomia e no tu-
rismo. 

Temos à frente o enorme desafio de orga-
nizar o rico leque de saberes, sabores e aromas 
que marcam a nossa culinária, definem a nossa 
identidade e conformam produtos turísticos em 
grande demanda.  A agricultura, que projetou 
o Brasil como grande exportador de alimentos, 
poderá contribuir também para difundir para 
o mundo a cultura alimentar brasileira e suas 
possibilidades gastronômicas, com geração de 
renda e riqueza no campo.

   
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

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

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

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

CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO
DE IMÓVEIS -  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

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

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 
cheque 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

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

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

ACTION! PRODUTORA DE VÍDEO
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.

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

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Obras rurais, aviários, chiqueiros, estrabarias, 
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



Janeiro/Fevereiro 2017 Janeiro/Fevereiro 201742 43

Parabéns!
23/01/1943 FRANCISCO FERNANDES
23/01/1964 OSMAR ZIEGLER
24/01/1954 ADEMIR BAZZOTTI
24/01/1963 EDUARDO CESAR GUAGLIARDI
24/01/1985 CLEONES ANDRÉ MARMENTINI
25/01/1924 ANTONIO JOSE MARQUES (FALECIDO)
26/01/1933 FERNANDES JOSE LIBERALLI
26/01/1942 LUIZ CARLOS BECKER
27/01/1936 ARNALDO DAMIANI
27/01/1938 ARNALDO NELSON MITTANCK
28/01/1916 NILO GHICCI
28/01/1931 JOSE SNAK
28/01/1937 ITALIA WEZCHOCKY
29/01/1935 ASTOR KOPS
29/01/1948 ELSA CASAGRANDE GRISA
30/01/1967 GERALDO LUIZ GRIZA
31/01/1961 SAID EL HAMOUI
31/01/1963 LUIZ ANTONIO CARNIEL
31/01/1978 FABIO SHINDY SPOHR

04.02.55 ALCEO DONATTI
17.02.81 ALENCAR MAGRIN
13.02.68 ALVARO JOSE BACCIN
18.02.35 ANA BELESKI UCHICOSKI
06.02.82 ANDREA REIS
14.02.42 ANELIO VALENTIM ROTTA
16.02.58 ANTONIO LORENZETTI
09.02.43 ANTONIO NOBORU OZAWA
01.02.63 ARTEMIO LUIZ LONGO
18.02.38 BERNARDO MILANO
03.02.43 BRAZ BENOZZO
07.02.86 CARLOS EDUARDO ZAMBÃO
26.02.53 CELSO VALENTIM MARTINAZZO FORNARI
22.02.77 CLEINA ROBERTA BIAGI
09.02.57 CORNELIO ANTUNES
07.02.78 CRISTIANO LUIZ CUCOLOTTO
08.02.65 DANIEL ZIMMERMANN

01/01/1940 PASCHOAL RODRIGUES
02/01/1955 ILDO VALTER GOLFF
03/01/1942 NELSO ZANATA
04/01/1943 EMILIO BERNAL SANCHES
04/01/1948 MARIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA SILVA
04/01/1949 TALITA ULMANN
05/01/1966 JOSIANE BAGGIO ORSO TALINI
06/01/1919 ESTANILAU CIELINSKI
06/01/1956 JOÃO POVALUK
07/01/1943 ANGELO FACCI
08/01/1954 SILVINO TESCHE
08/01/1967 ASTERIO ARNOLDO GEHARDT
09/01/1939 ARNALDO DOMINGO GARGIONI
09/01/1945 HERMES JERONIMO DESTRI
09/01/1958 JOAO ALVARO TOSO
10/01/1936 IZERCY DOMINGOS LORENZI
10/01/1955 DIRCE TEREZINHA ZOTTO PRETTO
10/01/1988 RAFAEL KLAUCK BORBA
11/01/1954 VALTER ARROTÉIA
12/01/1940 DANILO STEFANI
12/01/1941 ANGELINA LIBERALI
12/01/1942 HELIA LUCIA L. BOSQUIROLLI
13/01/1950 LAURI SCHAEFFER
13/01/1956 MARCO ANTONIO FORMIGHIERI BERNOLDI
15/01/1916 LINDOLFO JOSÉ BECK
15/01/1944 AUGUSTO ANTONIO SPEGGIORINI
15/01/1967 AURESTINO RAMAR DOS SANTOS
16/01/1953 DARCILO LAMBRECHT
17/01/1959 HEINZ ZIMMERMANN
18/01/1966 MARIA TEREZINHA FIGER FILIPPINI
19/01/1942 VALDIR JOAO FRARI
19/01/1969 MARCIO MAKOTO MATSUSHITA
20/01/1947 VALDECIR MARASCA
21/01/1957 DONATO CLAUDINO DAGOSTIN
22/01/1955 VALTER DALGALO
22/01/1960 CLECI INES BASSAN GREIN

Veja quais os associados
do Sindicato Rural de Cascavel

estão soprando velinhas!

FEVEREIRO

JANEIRO

Estrada do Aeroporto, km 2 - S/n - Cascavel / PR - FONE (45) 3303-2525

INDÚSTRIAS - HOTELARIA - HOSPITAIS - CLÍNICAS
www.gotadagua.ind.br

ATENDEMOS TAMBÉM INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS E COOPERATIVAS

Água
residual

100%
tratada!

14.02.56 DARCI DALLA CORTE
19.02.58 DECIO FORNARI
03.02.35 DEVANYR BRAZ DE CARVALHO
09.02.54 DILETO SANTIN SOBRINHO
19.02.53 ELOIR JOSE ASSMANN
01.02.58 EUCLECIO LUIZ ELGER
24.02.56 EXPEDITO CLELIO MASSOCHIN
20.02.63 GEORGE ARRIADA LIMA
11.02.76 GIOVANI CAVALI BONOTTO
06.02.62 IRENE DALGALO
02.02.66 JANEMAR SALVATTI
13.02.58 JANETT GENTILA BILIBIO MARCHIOTTI
24.02.64 JOACIR LUIS FELIX
13.02.61 JOAO FRANCISCO MENEGATTI
05.02.51 JOSE ALBERTO DIETRICH FILHO
12.02.32 JOSE BENEDITO DO CARMO
19.02.44 JOSE KUIAVA
02.02.65 LEANDRO MELO MILANESE
04.02.53 LEOMAR INACIO SPOHR
04.02.49 LIRIO VETORELLO
04.02.31 LUIZ CARLOS DE LIMA
07.02.55 MARIA ELENA MEURER TONATTO
17.02.55 MARIO BENEDITO DO CARMO
01.02.39 NILO LAERSE DE REZENDE
13.02.31 ORLANDO LAZARINI
10.02.57 OSMAR LUIZ MICHELON
14.02.78 PAULO CESAR PIZZINATTO
14.02.69 RESILI TEREZINHA HOFFMANN ROZETTI
20.02.91 RICARDO CELIO PIOVESAN
20.02.63 RICARDO DE PAULI
14.02.43 ROMEU GERHARDT
09.02.69 ROSANI ROTTA MORETTI
10.02.57 SERGIO MARRAFON
07.02.37 SEVERINO LUIZ DANIEL
05.02.57 THELMO LOPES MARQUES
20.02.26 THEREZA CAPPELLESSO PIZZATTO
22.02.49 VALDOMIRO LORENZETTI
05.02.56 VALMIR DOMINGOS TONATTO
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Cuidados com os olhos para os idosos.

Aproveitar a vida sem preocupações é o melhor presente. 
A maioria das atividades de quem já está na terceira idade pode 

ser afetada por problemas de visão. Neste caso, o ideal é que  
possíveis doenças oculares sejam diagnosticadas e tratadas  
precocemente, por isso, a importância dos exames de rotina  

que têm o papel de evitar ou diminuir o impacto de problemas 
oftalmológicos, proporcionando mais conforto ao idoso.

O Hospital de Olhos de Cascavel está preparado para 
 oferecer o melhor atendimento e os tratamentos 
 mais adequados em todas as fases da sua vida.

  

Venha nos fazer uma visita e viva 
 uma experiência completa  

com a sua saúde ocular.

a leveza de cada momento
Viva
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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


