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Criada em 1912 nos EUA, através do cruzamento da raça taurina Angus 
com a zebuína Brahman, o Brangus alia a qualidade da carne, precocidade 
e acabamento da carcaça da raça taurina com a rusticidade e resistência 
da zebuína. A Cabanha Boitatá é destaque na seleção genética da raça e 

oferecerá seus melhores 50 touros na IV edição do leilão Top Boitatá, que 
será realizado no dia 23 de julho, durante o Show Pecuário.
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Criada em 1912 nos EUA, através do cruza-
mento da raça taurina Angus com a zebuína 
Brahman, o Brangus alia a qualidade da car-
ne, precocidade e acabamento da carcaça da 
raça taurina com a rusticidade e resistência 
da zebuína. Na região oeste, a raça vem con-
quistando cada vez mais a preferência dos 
pecuaristas. Pág. 16

O entrevistado desta edição é Elias José Zy-
dek, diretor-executivo da Frimesa. É o coor-
denador do Conselho Regional de Sanidade 
Agropecuária do Oeste do Paraná e vice-
-presidente o Programa Oeste em Desenvol-
vimento.   Pág. 8
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Capa

LEIA TAMBÉM:

Paulo Orso é reeleito 
para a presidência 
do Sindicato Rural

Show Pecuário 
chega à 5ª edição

O  produtor rural e engenheiro agrônomo 
Paulo Orso foi reeleito e continuará à frente 
do Sindicato Rural de Cascavel até o ano de 
2022  Pág. 18

Promovido pelo Sindicato Rural de cascavel 
e pela Sociedade Rural do Oeste, o Show 
Pecuário chega à sua 5ª edição, trazendo 
conhecimento e novas tecnologias para o pe-
cuarista Pág. 21

• 2019 é o último ano da vacinação contra a 
aftosa no Paraná. Pág. 22

• Enfezamento atinge lavouras da região 
Oeste e causa prejuízos.  Pág. 28

• Evento focou geração de energia e 
adubação com dejetos.  Pág. 34
• Cascavel quer que produtores rurais 
transformem reservas em RPPN. Pág. 30

• Fundetec mostra que batata doce pode ser 
uma boa fonte de renda.  Pág. 38
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Iapar promoveu Dia 
de Campo de Feijão
Com o objetivo de mostrar, de forma didática 
no campo, as conquistas do melhoramento 
genético de feijão do Iapar e as pesquisas 
relacionadas à cultura do feijão, o Iapar 
promoveu dia 24 de abril, no polo regional de 
Santa Tereza do Oeste, a 9ª edição do Dia de 
Campo de Feijão. Pág. 37

“A importância 
da sanidade   
agropecuária”
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“Precisamos da 
colaboração de todos os 
associados e de todos 
os colaboradores para 
continuarmos fortes. 

Precisamos dessa força 
para continuar a defender 
os interesses do homem 

do campo.”

PALAVRA DO PRESIDENTE PAULO ORSO - falecom@sindicatorural.com    

Nova gestão, novos desafios!
Em primeiro lugar, gostaria de agra-

decer a todos que comparecem no dia da 
eleição e fizeram seu papel de cidadão ao 
escolher o SIM ou NÃO para a nova cha-
pa que comandará o Sindicato Rural de 
Cascavel até 2022. Em nome de todos os 
eleitos, agradeço pela confiança em nos 
manter no cargo por mais uns anos.

Desde que entramos, sempre tentamos 
manter o já excelente trabalho desenvolvi-
do na entidade e só buscamos aprimorá-lo 
e modernizá-lo. Fizemos o planejamento 
estratégico a longo prazo; estimando e 
planejando ações, mudamos fundamen-
tos gerenciais; investimos cada vez mais 
em mídia e divulgação, em todas as pla-
taformas disponíveis; contratamos mais 
colaboradores e oferecemos treinamento a 
todos constantemente. 

Mantivemos os tradicionais e criamos 
novos serviços aos associados. Entre eles 
estão o DAP (Declaração de Aptidão ao 
PRONAF), realização do livro-caixa entre 
outros. Investimos em palestras mensais, 
reuniões nas comunidades e na intensifi-
cação dos cursos do Senar-PR, a grande 
escola do campo. 

Todas essas mudanças tem colaborado 
com o amadurecimento da entidade e de 
nós mesmos. Essas transformações foram 
motivadas por necessidade de atualização, 
comuns em qualquer empresa ou organi-
zação, e também pelo fim da contribuição 
sindical obrigatório. Essa lei, que sempre 
defendemos, nos afetou consideravelmen-
te. Praticamente ninguém paga mais essa 

tarifa, o que nos fez buscar novas receitas 
e também corrigir erros do passado, que 
foi o da não divulgação massiva do quanto 
é importante o sistema sindical da agro-

pecuária paranaense (sindicato, FAEP e 
CNA). Nossos avanços são reconhecidos 
pela FAEP, que nos classifica como um dos 
melhores sindicatos do Paraná. 

Até agora, estamos nos mantendo for-
tes. No entanto, precisamos da colaboração 
e conscientização de todos os associados e 
de todos os produtores para continuarmos 
assim. Precisamos dessa força para con-
tinuar a defender os interesses e direitos 
dos homens do campo, assim como nossa 
missão detalha. Sem força, não consegui-
remos manter a representatividade que 
temos na região Oeste e no Paraná. Um 
sindicato fraco é um produtor fraco. Con-
tamos com vocês para continuarmos sendo 
o carro-chefe da economia brasileira. 

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

industrial, cargas, passeio, quadriciclo e kart

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

PARQUE SÃO PAULO - CASCAVEL/PR

www.pneuslefort.com.br

CENTRAL DE
ATENDIMENTO

A PECUÁRIA DO FUTURO EM SUAS MÃOS

www.showpecuario.com.br
www.facebook.com/showpecuario

Julgamento de Animais
Balcões de Negócios

Leilões

@showpecuarioP
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Das 20h00min
em diante

Das 20h00min
em diante

Das 20h00min
em diante

Leilão Brangus Boitatá.

Leilão Show Gado de Corte.

Leilão Angus Show.

23 de julho - Terça-Feira

24 de julho - Quarta Feira

25 de julho - Quinta-Feira

26 de julho - Sexta-Feira

- IFPR - Foz do Iguaçu - PR

- Biotecnal - Toledo - PR

- EMATER - PR

- Dispra

- Divisão de Negócios da Sia

- Embrapa Pecuária de Corte

- OnFarm

- Ovinopar

- Embrapa Gado de Leite

- Qualileite - USP - SP

- Lallemand Animal Nutrition

- Lallemand Animal Nutrition

- G12 Agro 23 a 26

JULHO
2019

Local:

Parque de 
Exposições

Celso Garcia 
Cid

PROMOÇÃO PATROCÍNIO OURO PATROCÍNIO BRONZE APOIO
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Entrevista

Revista Sindirural - Com a criação 
do CSA Regional, o que muda em relação 
ao que vinha sendo feito sobre sanidade 
agropecuária na região? 

Elias José Zydek - O CSA Regional foi 
criado para apoiar e destacar a importância 
dos CSAs municipais. Nossas atribuições 
são: articular e apoiar para que as ações dos 
conselhos sejam encaminhadas e atendidas; 
integrar ações de outros agentes para apoiar 
os conselhos e suas pautas; acompanhar e 
monitorar o funcionamento dos conselhos 
municipais.

Revista Sindirural - Qual a importân-
cia do CSA Regional para região? 

Elias José Zydek - A importância do 
CSA Regional é mobilizar as instituições e 
empresas da região para que participem das 
ações de debates locais. Criar espaços de diá-
logo e integração dos agentes das cadeias pro-
dutivas.  Encaminhar as demandas regionais. 
Auxiliar na qualificação dos atores envolvidos 
nas pautas sanitárias. O Conselho Regional é 
a soma das demandas regionais que auferem 
poder de influenciar junto aos órgãos públicos 
e privados na solução das questões de sani-
dade. 

O entrevistado desta edição é Elias José Zydek, diretor-executivo da 
Frimesa. Elias é engenheiro agrônomo formado pela Universidade 
Federal de Santa Maria (RS), especializado em planejamento e gestão 
de negócios pela Faculdade de Administração e Economia/ PUC – 
PR. Atuou na Emater do Paraná de 1974 a 1975, na Copersabadi 
como gerente técnico de 1976 a 1978 e na Frimesa como diretor-
executivo desde 1978 até hoje. Atualmente, além de diretor-executivo 
da Frimesa, tem desempenhado um grande papel na busca pelo 
desenvolvimento da nossa região Oeste, pois é o coordenador do 
Conselho Regional de Sanidade Agropecuária do Oeste do Paraná e 
vice-presidente o Programa Oeste em Desenvolvimento. Convidado 
pela Sindirural, ele falou sobre o CSA, sanidade agropecuária e o 
Paraná livre de aftosa. 

ELIAS JOSÉ ZYDEK

mínimo 30 CSAs nos 54 municípios da região 
Oeste e atuar de forma integrada com todos os 
órgãos de sanidade da região, estado e país.

Revista Sindirural - Quais são os 
maiores problemas que a região Oeste en-
frenta neste ramo? 

Elias José Zydek -Os maiores proble-
mas do Oeste que identificamos são a consci-
ência da importância da sanidade agropecuá-
ria ainda não atingiu um nível ideal junto aos 
produtores, empresas e órgãos municipais e 
carência de laboratórios regionais mais espe-
cíficos pra apoiar diagnósticos e até rotinas 
de análises de sanidade. 

Revista Sindirural - Haverá uma li-
nha para que todos os CSAs regionais e 
municipais trabalhem? Um norte? Se sim, 
qual? 

Elias José Zydek - A diretriz principal é 
organizar todos os CSAs necessários no Oes-
te. Acompanhar de perto suas ações e apoiar 
suas demandas. A linha de atuação será nas 
prioridades citadas anteriormente. 

Revista Sindirural - Qual o benefício 
da estruturação deste setor para as coope-
rativas e para os produtores rurais? 

Elias José Zydek - O benefício aos pro-
dutores, cooperativas e empresas da região 
será a valorização de seus produtos no mer-
cado nacional e internacional. A sanidade tem 
um valor inimensurável, sem ela, nem conse-
guimos vender em outros países. A sanidade 
vale mais que a terra e as indústrias. 

Revista Sindirural - Há muitas exi-
gências por parte do mercado para que 
os produtores e empresas se adequem às 
demandas do mercado. Como equacionar 
a conta do investimento do produtor x re-
muneração de acordo com isso? Uma das 
maiores queixas é que o investimento não 
retorna para dentro da porteira. 

Elias José Zydek - A remuneração da 
sanidade já começou a acontecer. Por exem-
plo, uma propriedade certificada recebe um 
bônus por isso. Na suinocultura e na avicul-
tura. Cada vez mais e rapidamente, os preços 

Sindirural: Quais são as prioridades 
e principais desafios? Quais ações serão 
implementadas de imediato e quais pen-
sam em fazer? 

Elias José Zydek - Nossas prioridades 
atuais são contribuir para certificar o Paraná 
como área livre da febre aftosa sem vacina-
ção, até 2021; reduzir a incidência de tuber-
culose e brucelose até a eliminação em 2025; 
contribuir para a solução sustentável da des-
tinação de animais mortos nas propriedades; 
atuar na solução das ocorrências sanitárias de 
forma rápida e conclusiva; reativar ou criar no 

A importância da
sanidade agropecuária

e aeroporto) a energia, a educação e o conhe-
cimento, deverão ser adequados as nossas ne-
cessidades. Nossa região Oeste é diferenciada 
pelo que sua gente produz e contribui para a 
nação.

Revista Sindirural -Por que o Paraná 
deve se tornar área livre de febre aftosa 
sem vacinação? Quais as vantagens?

Elias José Zydek - Entre elas estão o 
aumento de renda na propriedade, pois ha-

“A sanidade tem um 
valor inimensurável, sem 

ela nem conseguimos 
vender em outros países. 
A sanidade animal vale 

mais do que as terras e as 
indústrias. ”

“O status de área 
livre de febre aftosa 
sem vacinação é a 

redenção da suinocultura 
paranaense.”serão diferenciados nas carnes, no leite, no 

peixe e nos grãos. Essa remuneração deverá 
viabilizar os investimentos em sanidade ao 
produtor.

Revista Sindirural - Qual a importân-
cia do POD para a sanidade agropecuária 
e gestão das cadeias produtivas?

Elias José Zydek - A importância do 
Programa Oeste em Desenvolvimento é, e será 
cada vez mais, unir forças regionais para exi-
gir dos governos aquilo que merecemos como 
geradores de riquezas ao Paraná ao Brasil.  A 
sanidade, a infraestrutura (ferrovia, rodovias 

verá maior remuneração e tornar o Paraná o 
maior produtor de suíno do Brasil, aumentar 
a competitividade no mercado externo, tanto 
com suínos como com bovinos. 65% dos com-
pradores de carne suína não compram por 
causa da aftosa. O Japão, a Coreia do Sul, o 
México e outros países compram 2,6 milhões 
de toneladas de carne suína por ano. Só o Ja-
pão paga 20% a mais em dólar por tonelada. 
O Brasil hoje exporta 630 mil toneladas, e o 
Paraná 100 mil. Só esses números mostram 
o potencial que estamos diante. É a redenção 
da suinocultura.

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

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

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

ou 0800 757 1013 (demais localidades).
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REGISTRO

Estiveram visitando o Sindicato Rural de 
Cascavel no dia 05 de junho, representantes 
da Cresol, o maior sistema de cooperativas de 
crédito rural solidário do Brasil. O objetivo da 
vista de Rafael Luiz Junges, gerente comercial, 
do gerente de agência Alisson Morais Fernandes 
e o diretor João Batista Camilo dos Santos foi 
apresentar aos diretores da entidade os produ-
tos e serviços financeiros da cooperativa. Rafael 
Luiz Junges informou ao diretor Paulo Vallini 
que a cooperativa conta hoje com mais de 200 
mil famílias cooperadas em 10 Estados brasilei-
ros. “Muito além de uma instituição financeira 
completa, a Cresol é hoje referência em crédito 
rural”, enfatizou o diretor João Batista. 

A cooperativa Cresol possui duas agências 
hoje em Cascavel, além de sede administrativa. 
Segundo o gerente Alisson Morais, a cooperativa 
operava inicialmente com a agricultura familiar, 
mas há dois anos abriu seus serviços a peque-
nos, médios e grandes agricultores. “Um dos di-
ferenciais da Cresol é a agilidade no processo de 
liberação de financiamentos, que em média dura 
cerca de  3 dias apenas”, frisa o gerente. 

Paulo Vallini considerou a visita muito 

Representantes da Cresol visitam Sindicato

Rafael Luiz Lunges, João Batista Camilo dos Santos e Alisson Morais se reuniram com o diretor 
Paulo Vallini e o gestor Ivanor Melek

O CSA (Conselho Municipal de Sanidade 
Agropecuária) de Cascavel reuniu-se pela pri-
meira vez em 2019 no dia 10 de abril, no Sindi-
cato Rural de Cascavel. Com diversos assuntos 
na pauta, os conselheiros discutiram a campa-
nha de vacinação contra a aftosa em maio, a 
possível transformação do Paraná em área livre 
de aftosa sem vacinação e biosseguridade em 
granjas de suínos.

Sobre a campanha, ela continua com as 
mesmas regras. Do dia 1º até 31 de maio os pe-
cuaristas precisam vacinar bovinos e bubalinos 
com até 24 meses. Também ficou acertado que 
o lançamento será feito no dia 2 de maio em al-
gumas casas agropecuárias do município, ainda 
a serem confirmadas. A intenção é atrair os pe-
cuaristas até os estabelecimentos e já efetuar as 
vendas das vacinas.  “Não podemos afirmar se 
será a última vacinação. Caso for, são dois anos 
até o reconhecimento internacional”, comentou 
Juliano Moura, médico veterinário da Adapar 
(Agência de Defesa Agropecuária) de Cascavel.

Com relação ao status de área livre, ain-
da há um cenário de incertezas.  No entanto, 
a Adapar fará uma série de fóruns no Paraná 
para esclarecer as dúvidas sobre esse tema. Em 
Cascavel, a data previamente marcada é dia 23 
de maio. 

Outro tema em questão foi a biossegurida-
de dos suínos. No dia 20 de setembro de 2018 

CSA se reúne e discute vacinação contra a febre aftosa

a Adapar publicou a Instrução Normativa nº 
265,que é um instrumento que regulamenta as 
boas práticas voltadas à prevenção e controle 
de doenças infecciosas nos locais onde ocorre 
a criação de suínos. O Paraná é o primeiro entre 
todas as unidades da federação a ter um regula-
mento dessa natureza. 

Entre as novidades trazidas pela IN 265 da 
Adapar estão aspectos como a limitação na entra-
da de pessoas, desinfecção de veículos, controle de 

insetos e roedores, bem-estar animal entre outros 
pontos, como escritório, cercados e obrigatorieda-
de de quem entrar tomar banho na entrada e na 
saída do local.   O prazo para implantação vai até 
novembro de 2019, mas ainda há poucas adesões. 
Segundo Juliano, há uma certa dificuldade entre 
os suinocultores para arcar com os custos das 
novas exigências. Para discutir mais amplamente 
o assunto, o CSA marcará um reunião com os 
suinocultores sobre o tema. 

Na reunião foi definido o dia 2 de maio como data de lançamento da campanha no município

importante, uma vez que a aproximação do Sin-
dicato Rural com a Cresol pode trazer muitos 
benefícios aos produtores rurais associados à 

entidade”, afirmou. Após a visita, ficou definido 
uma nova data para a definição de parcerias efe-
tivas entre as duas entidades.

www.padraobeef.com.br

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PRODUTORES DE CARNES

"Desde 2005 a Padrão Beef atua no mercado de carne premium, sempre 
primando pela qualidade da carne, mas nunca esquecendo do nosso 

produtor, que trabalha no dia a dia, buscando novas tecnologias e melhorias 
para oferecer o melhor para nossos clientes e consumidores.

45 3237-1433 | 45 98421-0750
Rod. BR 163 - Km 174 - Passo do Goes - 85.826-000 - Lindoeste - Paraná

www.padraobeef.com.br
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Reunião - Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná (Nurespop), 
que representa 29 sindicatos da região reuniu-se em maio, em Toledo, para discutir CAEPF, 
eSocial e outras mudanças no agro.

REGISTRO

O Núcleo da Mulher do Sindicato Rural de 
Cascavel realizou no dia 30 de maio a doação 
de R$ 31.258,36 à Acas (Associação Casca-
velense de Amigos dos Surdos). O montante é 
resultado de uma campanha de venda de piz-
zas criada pelas produtoras rurais, que vendeu 
1.473 unidades e irá ajudar na construção da 
nova sede da entidade. 

A Acas é uma entidade filantrópica sem 
fins lucrativos fundada em 1975. Ela é man-
tenedora do Centro de Apoio Pedagógico da 
associação e da Escola Bilíngue, onde estudam 
alunos surdos de Cascavel e de municípios vizi-
nhos, em turno e contraturno. A Acas é manti-
da por meio de termos com o governo estadual e 
municipal e também com apoio da comunidade. 

Segundo a presidente do Núcleo, Maria Be-
atriz Orso, o grupo de produtoras rurais realiza 
duas campanhas beneficentes por ano, sempre 
com entidades beneficiadas diferentes. “Aqui 
na Acas eles fazem um trabalho maravilhoso 
com os surdos, que geralmente são deficientes 
esquecidos. Estamos muito felizes de ajudar 
na construção da nova sede deles. Fizemos 
tão pouco mas para eles isso significa muito”, 
declarou.  Maria Beatriz também fez questão 
de agradecer a todos que colaboram com a 
campanha, aos que compraram as pizzas, aos 
que ajudaram a fazer e aos patrocinadores, que 
tiveram papel importante na venda de ingre-
dientes das pizzas com preços diferenciados e 
alguns até doados. 

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, enalteceu o trabalho das mulhe-
res e destacou que o sindicato está preocu-
pado também em apoiar e valorizar entidades 
filantrópicas da cidade. “Sempre que tivermos 
oportunidade, vamos ajudar. É nosso papel de 
cidadão zelar e trabalhar por todos nós”.

Núcleo da Mulher faz doação de R$ 32 mil à ACAS

Pizzas foram preparadas pelas mulheres na Catedral Nossa Senhora 
Aparecida, no dia 24 e 25 de maio

Doação foi entregue na Acas no dia 30 de maio, com direito a café da manhã

Quem participou da campanha pode desfrutar das pizzas, em evento 
realizado no dia 28 de maio

REGISTRO

Com o objetivo de aproximar o Sindicato 
Rural de Cascavel das comunidades rurais e 
de levar informações aos homens do campo, a 
entidade está realizando uma série de reuniões 
com os produtores. Intitulado Prosa Rural, o 
evento tem apoio do Sicredi e já foi em quatro 
comunidades: Nova União (2018), São João 
(26 de abril), Santa Bárbara (30 de abril) e Ju-
vinópolis (10 de maio). 

Nos encontros, os produtores são informa-
dos sobre a estrutura, missão, valores, sistema 
sindical agropecuário brasileiro e sua impor-
tância política e social, serviços disponibiliza-
dos pelo sindicato e sobre todas as vantagens 
de ser associado, como a possibilidade de ter 
diversos convênios com vantagens exclusivas, 
serviços e muito mais. Os cursos da maior es-
cola brasileira do campo, o Senar-PR, também 
são divulgados.

Além de esclarecimentos sobre aposenta-
doria rural, também são repassadas informa-
ções sobre as últimas novidades do setor, como 
Caepf, Livro-caixa, Funrural entre outros. 
“Essa aproximação tem gerado bons frutos, 
porque estamos buscando atender as neces-

Prosa Rural aproxima Sindicato das comunidades

A comunidade de Santa Bárbara já recebeu uma edição do Prosa Rural

sidades deles e valorizá-los. Ouvindo todas as 
comunidades e seus interesses, podemos aten-
dê-los da melhor forma possível e divulgar o 
quanto eles têm de vantagem em associar-se”, 
disse Paulo Vallini, diretor executivo do Sindi-

cato.  Até o fim de 2019 são previstos mais 10 
encontros. Você quer que o Sindicato Rural vá 
até a sua comunidade? Entre em contato co-
nosco pelo fone (45) 3225-3437.

Registro do jantar servido após a apresentação em São João

Colaboradores do Sindicato Rural levam infomações aos participantes do encontro
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REGISTRO

Treinamento durará seis meses e terá sessões individuais e coletivas

Cursos do Senar - Representantes do Sindicato Rural de Cascavel  estiveram realizando visitas à instituições de ensino 
superior de Cascavel para divulgar os cursos do Senar, realizados pela entidade. O diretor Paulo Vallini, o gerente Ivanor Melek e a colaboradora 
Rafaela Fragas Batista foram recepcionados pelos coordenadores dos cursos de Agronomia Vanessa Taques Batista Josefi  (Univel) e Ana Paula 
Mourão Simonetti (Faculdade Assis Gurgacz).

Os resultados do Manejo Integrado de Pra-
gas (MIP) e do Manejo Integrado de Doenças 
(MID) são prova de que é possível manter a pro-
dutividade das áreas de lavoura e reduzir o uso 
de defensivos. No dia 3 de maio a Emater fez 
a apresentação dos resultados obtidos na safra 
18/19 em Cascavel. 

Onóbio Werner, da Emater, fez a apresen-
tação. “Reduzimos em mais de 100% o uso de 
inseticidas e mais de 40% no uso de fungicidas 
para o controle da ferrugem. Mostramos que 
com o trabalho profissional bem feito, nós con-
seguimos reduzir de maneira bastante conside-
rável. Esse é o nosso grande mote e mostra a 
importância desses programas”, disse. 

Werner também mostrou o custo benefício 
da soja BT (resistente à lagarta) comparado com 
as não detentoras desta tecnologia. “A soja não 
BT fica sete sacas e meia mais produtiva por al-
queire do que a BT. Muitas vezes não compensa 
esse ‘conforto’, pois há disponível variedades 
não BT de alto rendimento. Por isso é impor-

Emater apresenta resultados do MID e MIP

Associação quer festival gastronômico à base de peixe

tante escolher bem qual cultivar o agricultor 
irá plantar na sua propriedade”, informou. “Em 
vez das grandes empresas, no qual não temos 
nenhum poder de barganha na hora de comprar 
sementes, preferimos que esse dinheiro fique no 
bolso do agricultor”, disse. Na ocasião, empresas 

de controle biológico apresentaram opções aos 
defensivos agrícolas, como baculovírus entre 
outros.  Vale lembrar que o Sindicato Rural de 
Cascavel é um dos patrocinadores desta iniciati-
va. A entidade doou um microscópio e ajudou na 
compra dos coletores de esporos.

A Aquioeste (Associação dos Aquicultores do Oeste 
do Paraná) reuniu-se no dia 9 de maio no sindicato. Entre 
os assuntos tratados pelo grupo, liderado por Valcir Za-
nini, foi a necessidade de estimular o consumo de peixe 
na população. Por isso, a ideia é criar um “Dia do Peixe”, 
festival gastronômico inspirado no modelo realizado no 
município de Maripá.

Além da ideia, os associados discutiram o atual pa-
norama da piscicultura de Cascavel. Ao todo, 159 produ-
tores passaram por algum tipo de capacitação ou treina-
mento fornecido pela parceria Emater/Seagri. Hoje são 43 
piscicultores regularizados no IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), com 59 hectares de lâmina d’água implantados. 
No entanto, apenas 19 destes estão em produção. 
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Agende sua revisão preventiva:

CAPA

Raça Brangus conquista 
seu espaço no mercado
Criada em 1912 nos EUA, 
através do cruzamento do Angus 
com o zebu, o Brangus alia a 
qualidade da carne, precocidade 
e acabamento da carcaça da 
raça taurina com a rusticidade e 
resistência da zebuína. 

Qual é a melhor raça bovina? Essa é 
primeira pergunta que vem à cabeça do pro-
dutor quando decide investir em pecuária. 
A resposta será sempre a mesma: todas. A 
pecuária brasileira vive um momento ímpar 
de evolução, que oferece ao pecuarista muitas 
opções. Mas a resposta à pergunta vai depen-
der do foco do produtor rural, dos seus objeti-
vos comerciais, do relevo da sua propriedade 
e do clima da região.

Para o pecuarista que deseja aumentar 
sua rentabilidade agregando qualidade à sua 
produção, o Brangus é uma das raças que 
vem se destacando entre os criadores. Fruto 
do cruzamento de zebu com o Angus, a raça 
reúne a rusticidade e resistência ao clima 
brasileiro do zebu e a precocidade e maciez da 
carne taurina do Angus.

CARACTERÍSTICAS DA RAÇA
Formada para unir a rusticidade das 

raças zebuínas (resistência a parasitas, to-

A rusticidade dos touros 
Brangus possibilitam a 

monta a campo

lerância ao calor, habilidade materna) com 
as vantagens do Angus (qualidade da carne, 
precocidade sexual, elevado potencial mater-
no), o Brangus apresenta-se como uma raça 
completa. Entre as vantagens do animal estão 
os partos facilitados; altos pesos na desmama 
e no sobre-ano; grande ganho de peso, tanto 

em pasto como em confinamento; fêmeas de 
reposição com puberdade precoce, enxertando 
aos 15 meses; além de carne suculenta e ma-
cia, que atende aos mais exigentes paladares.

Na região Oeste do Paraná, o advogado 
cascavelense Antônio Figueiredo, proprietá-
rio da Cabanha Boitatá, é um dos pecuaristas 

que há anos investe na seleção genética da 
raça. Com propriedades em Lindoeste, Reale-
za e Três Barras do Paraná, ele se dedica des-

Excelente adaptação ao clima e ao relevo são os grandes diferenciais do Brangus

de 2003 ao desenvolvimento de reprodutores 
e matrizes. “A base do nosso plantel veio de 
embriões de grandes campeões Brangus. Isso 

nos trouxe uma boa evolução e nos possibili-
tou atingir um nível de qualidade que nos ha-
bilita hoje a oferecermos nossos reprodutores 
ao mercado”, afirma Figueiredo.

O trabalho da Cabanha Boitará gerou tou-
ros adaptados ao clima e relevos montanho-
sos, com consistência genética e rusticidade.  
Há alguns anos, esse trabalho com o Brangus 
vem se destacando e conquistando prêmios, 
como na Expo Campo Grande deste ano, onde a 
cabanha conquistou as premiações de Grande 
Campeã Individual Rústica, Suprema Grande 
Campeã Rústica, Trio Reservado Campeão 
Bezerra, Campeão Individual Rústica Novilha 
Menor, Reservada Campeã Individual Rústica 
Novilha Menor.

Figueiredo afirma que esse reconhe-
cimento se deve ao excelente espaço que o 
Brangus está conquistando nos últimos anos. 
“Hoje, a sinalização do mercado de carnes 
aponta o bezerro cruzado como o produto 
mais procurado por confinadores e, por isso, 
mais valorizado na venda”, salienta. Outro fa-
tor muito favorável é a rusticidade dos touros, 
que possibilita a cruza através da monta no 
campo. 

LEILÃO TOP BOITATÁ
Desde 2016, a Cabanha Boitatá oferta o 

melhor da sua genética no Top Leilão Bran-
gus, que acontece durante o Show Pecuário, 
evento realizado pelo Sindicato Rural de Cas-
cavel e Sociedade Rural do Oeste do Paraná. O 
leilão, que acontece no dia 23 de julho, chega 
à sua 4ª edição em 2019 e ofertará os 50 me-
lhores reprodutores da cabanha. “Sem dúvida 
será uma grande oportunidade para o pecua-
rista que busca rentabilidade e qualidade para 
seu plantel”, enfatiza Antônio Figueiredo.

Consistência genética e rusticidade são as caracteristicas dos touros Brangus

As primeiras experiências que resulta-
ram no Brangus foram realizadas em 1912, 
quase cem anos atrás, no Estado norte-
-americano de Louisiana. O objetivo era 
a criação de um animal que apresentasse 
altos índices de produtividade mesmo cria-
do em condições de clima e meio-ambiente 
adversas, típicas das regiões tropicais e 
sub-tropicais. 

Associação Brasileira de Brangus foi 
fundada em Bagé, em 1979 mas hoje está 

História

estabelecida em Campo Grande/MS.  Os 
cruzamentos começaram a ser realizados 
por técnicos do Ministério da Agricultura, 
em Bagé (RS), na década de 40.

O resultado do cruzamento resultou na 
raça Ibagé, batizada assim pelos técnicos 
na época. Alguns anos depois, em função 
do cruzamento ser o mesmo alcançado nos 
Estados Unidos, o nome da raça passou a 
ser Brangus Ibagé, até que tornou-se ape-
nas Brangus, anos mais tarde. 
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Os eleitos posaram para a foto oficial

O  produtor rural e engenheiro 
agrônomo Paulo Orso foi reeleito 
através de chapa única no dia 17 
de abril e continuará à frente do 
Sindicato Rural de Cascavel até o 
ano de 2022

Paulo Roberto Orso foi reeleito para co-
mandar o Sindicato Rural de Cascavel.  As 
eleições ocorreram ao longo do dia 17 de abril, 
no auditório da entidade. A chapa única co-
mandada pelo produtor rural e engenheiro 
agrônomo foi reconduzida à gestão da entida-
de para o triênio 2019/2022.

O restante da chapa é composto pelo 1º 
vice-presidente Modesto Daga; 2º vice-presi-
dente Renato Martini; secretário Paulo Valli-
ni; 2º secretário Walter Bernardi; tesoureiro 
Genor Frare; 2º tesoureiro Gelso Ranghetti. 
Os suplentes são: Milton Lago, Haroldo Sto-
cker, Cezar Dondoni, Agassiz Linhares Neto, 
Carlos Zuquetto, Lisandro Veran Sarolli e Gion 
Gobbi.  Já o Conselho Fiscal titular é formado 
por Isaías Orsatto, Denise Martini de Meda e 
Darcy Liberalli, com os seguintes suplentes: 
Airton Gaffuri, Helmuth Bleil Jr e Eudes Ca-
peletto. Os delegados representantes são Pau-
lo Orso e Paulo Vallini.

“Estamos animados para mais um período 

SINDICATO RURAL DE CASCAVEL

Orso foi reeleito para a 
presidência da entidade

O secretário estadual de Agricultura, Norberto Ortigara, e o presidente da FAEP, Ágide Menguette, 
prestigiaram a solenidade de posse da nova diretoria

Prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos participou da entrega dos broches aos diretores eleitos

Paraná, Norberto Ortigara e o presidente da 
Faep (Federação da Agricultura do Estado do 
Paraná), Ágide Meneguette.

Um jantar festivo foi realizado no audi-
tório do sindicato para os diretores e outros 
representantes de entidades locais. “É um 
jantar informal, entre amigos. Fizemos de 

última hora, mas estamos muito felizes em 
poder deixar esse momento especial regis-
trado”, disse Orso. Ágide recordou todas as 
conquistas que o associativismo paranaense 
colecionou nos últimos anos, juntamente com 
experiências pessoais. “Eu entrei no sistema 
sindical por causa das trabalhistas, que no 

setor rural não prescreviam. Essa foi uma de 
diversas conquistas que tivemos, enumeradas 
na publicação da Faep denominada ‘Nossas 
Conquistas”. 

Ortigara foi breve e parabenizou a enti-
dade, sempre ativa na defesa dos produtores 
rurais de Cascavel, do Oeste e do Paraná. 

representando os produtores rurais de Casca-
vel e região. Continuaremos a nossa missão 
de ser uma entidade respeitada por sua repre-
sentatividade e continuaremos lutando para 
defender os direitos e interesses da família do 
campo”, declarou Orso. 

POSSE OFICIAL E FESTIVA
No dia 21 de maio a nova diretoria se reu-

niu pela primeira vez na entidade. Para seguir 

os ritos legais e de acordo com o estatuto do 
sindicato, os diretores assinaram os resulta-
dos da eleição e a ata de posse. Um dia depois, 
os diretores foram diplomados por autoridades 
municipais e do agronegócio paranaense. As 
presenças ilustres foram a do prefeito de Cas-
cavel, Leonaldo Paranhos, chefe da Adapar 
(Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), 
Otamir Martins; secretário de agricultura do 
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Na palestra que aconteceu 
no mês de maio, palestrantes 
focaram a eficiência e qualidade 
do plantio 

O Sindicato Rural de Cascavel promo-
veu no dia 30 de maio uma palestra sobre a 
qualidade do plantio. Os palestrantes foram 
o professor Dr. Flávio Gurgacz, da Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e 
Francisco Alves, representando empresa de 
assistência técnica em engenharia agrícola. 
Flávio falou sobre a importância em analisar 
os “5 M’s” do plantio, que são Máquina (trator, 
plantadeira..), Meio (solo, palha), Material (se-
mente, fertilizante), Mão de Obra (o mais im-
portante) e método (velocidade, regulagem). 

O professor também apresentou testes em 
laboratório feitos pela Unioeste que medem 
a densidade e perdas de fertilizantes. “Uma 
máquina mal regulada a cada passada aplica 
uma dose diferente. Existem variações de 200 
a 270 quilos por hectare”. Ele orienta que os 
produtores façam a aferição das máquinas 
sempre na entressafra, nunca poucos dias 
antes do plantio e cuidar dos detalhes, traba-
lhando na prevenção.

PLANTIO

Eficiência e qualidade 
foram temas de palestra

Na sequência o estudante e representan-
te da Engectare, Francisco Alves, falou sobre 
sementes nos seguintes cenários: discos com 
56 furos e 80 furos; velocidades de 7,7km/h e 
11km/h e 3 densidades de sementes também 
(10, 15 e 20 semente por metro).  As princi-
pais conclusões foram: a elevação da veloci-
dade de trabalho de 7,7 para 11 km/h reduz 
a qualidade da distribuição entre sementes, 
independentemente da densidade de plantas; 
a velocidade 7,7 km/h é a mais indicada para 
distribuição uniforme de sementes. O disco de 
56 é o mais indicado para uma melhor dis-
tribuição utilizando as densidades 10 e 15, já 

Flávio deu aula sobre desperdício de 
fertilizantes

Francisco, da Engectare, falou sobre velocidade 
de plantio e quanto isso afeta a distribuição das 
sementes

para densidade 20 o disco de 80 furos aten-
de corretamente as densidades de sementes 
necessárias. Ao fim, Flávio reforçou o com-
promisso com os produtores rurais para dar 
oportunidade aos profissionais e estudantes 
de engenharia agrícola. “Há 40 anos temos o 
curso na Unioeste e há gente que ainda não 
sabe a importância dele”, declarou.

Walter Bernardi, diretor do Sindicato, 
disse que tudo que foi dito na palestra são 
verdades que o produtor muitas vezes ignora. 
“Acredito que todo mundo vai sair daqui que-
rendo investir na manutenção e revisar seu 
maquinário”. 

Participantes do evento 
fizeram registro 
fotográfico com os 
palestrantes
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Evento acontece de 23 a 26 de 
julho no Parque de Exposições de 
Cascavel, fruto de uma parceria 
entre Sindicato Rural de Cascavel 
e Sociedade Rural do Oeste do 
Paraná (SRO)

Mais um Show Pecuário está chegando. A 
5ª edição do evento, que nasceu com objetivo 
de disseminar novas tecnologias e conheci-
mento aos pecuaristas do Oeste do Paraná, 
pensando em alavancar o setor na região, 
está repleta de grandes atrações, acontecerá 
de 23 a 26 de julho, em Cascavel. Palestras, 
julgamentos e leilões de animais da mais alta 
qualidade farão parte do evento, mais uma 
vez promovido no Parque de Exposições Celso 
Garcia Cid fruto de uma parceria entre Sindi-
cato Rural de Cascavel e Sociedade Rural do 
Oeste do Paraná.

Depois o tradicional café da manhã em 
homenagem ao agricultor e a abertura, o pri-
meiro dia, assim como na quarta edição, será 
dedicado à silagem, alimento fundamental na 
bovinocultura de leite e de corte. Além dis-
so, as expectativas de mercado do setor se-
rão esmiuçadas por Hyberville Neto, da Scot 
Consultoria.

O segundo dia será dedicado à pecuá-
ria de leite e confinamento na ovinocultura. 
Dia 24 de julho começa com o Dr. Paulo do 
Carmo Martins, chefe da Embrapa Gado de 

SHOW PECUÁRIO

Programação da 5ª
edição já está fechada

Leite. Grandes nomes do segmento, como o 
professor Marcos Veiga, da USP, falarão sobre 
mastite e outros problemas comuns nas vacas 
de leite. 

Na quinta (25), rentabilidade, automação 
e tecnologia, área livre sem vacinação contra 
febre aftosa e nutrição serão temas das pales-
tras dedicadas à pecuária de corte. Na sexta, 
o dia será dedicado à piscicultura. Eficiência, 
bioremediadores e manejo serão os temas das 

palestras. 
Os leilões acontecem de terça à quinta, 

sempre a partir das 20h. Serão realizados jul-
gamentos de bovinos e ovinos, mas ainda sem 
horário definido. “Estamos felizes em con-
seguir realizar mais uma edição e contamos 
com a presença dos pecuaristas de toda re-
gião. Queremos que eles venham se atualizar 
e fazer bons negócios”, comentou Paulo Orso, 
presidente do Sindicato Rural de Cascavel. 

Evento é vitrine da pecuária do Oeste do Paraná
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STATU SANITÁRIO

Vacinação contra febre 
aftosa nunca mais!
O ano de 2019 é o último ano 
em que pecuaristas paranaenses 
precisarão vacinar seus 
rebanhos. Paraná finalmente 
consegue aprovação do Mapa e 
se tornará área livre em 2021.

A última barreira para o Paraná ser re-
conhecido como área livre de febre aftosa 
sem vacinação caiu. O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
aprovou a antecipação da retirada da vacina 
contra febre aftosa. Ou seja, a campanha do 
mês de maio foi a última no Estado. A con-
firmação aconteceu em reunião realizada 
nos dias 24 e 25 de abril, em Curitiba, com 
representantes do órgão federal e diversas 
entidades do setor agropecuário do Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul e Mato Grosso, que integram 
o Bloco V do Programa Nacional de Erradi-
cação da Febre Aftosa (PNEFA).

“Essa era praticamente a última etapa 
para o Paraná dar continuidade ao pro-
cesso para obter o status de zona livre de 
febre aftosa. Nossos pecuaristas precisam 
realizar essa vacinação [de maio] correta-
mente para podermos, de forma definitiva, 
caminhar com as etapas que, futuramente, 
irão permitir ao Estado acessar mercados 
que pagam mais pela qualidade”, destaca o 
presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
Ágide Meneguette. “Foram décadas de tra-
balho até chegarmos ao estágio atual, que 
comprova que estávamos certos em colocar 
esforços nesta luta, que trará inúmeros 
benefícios aos produtores paranaenses de 
todas as proteínas”, complementou.

Inicialmente, de acordo com o calendá-
rio do PNEFA, a última etapa de imuniza-
ção do rebanho bovino e bubalino do Bloco 
V, o qual o Paraná integra, seria apenas 
em maio de 2020. Porém, como o Estado 
comprovou que seu serviço de defesa agro-
pecuária está estruturado e robusto e que 
as etapas do cronograma estão sendo cum-
pridas, o Mapa aprovou a antecipação da 
retirada da vacina. Desta forma, o Paraná 

poderá solicitar o status de livre de febre 
aftosa sem vacinação junto à Organização 
Mundial da Saúde Animal (OIE) em setem-
bro de 2020, com o reconhecimento reali-
zado na Assembleia Geral de maio de 2021.

“Na reunião comandada pelo Mapa 
houve um consenso de que a vacinação de 
maio seja a última no Paraná. De uma forma 
unânime, os serviços de defesa dos cinco 
Estados do Bloco V apoiaram o pleito da re-
tirada da vacinação, o que demandará maior 
rigor no sistema de vigilância sanitária. É o 

coroamento de um trabalho de muitos anos, 
que exigiu investimentos milionários com 
grande proatividade do Sistema FAEP/SE-
NAR-PR e que aumenta nossa responsabili-
dade na condução da excelência de sanidade 
no Estado”, destaca o diretor-executivo do 
Fundepec, Ronei Volpi.

O diretor do departamento de Defesa 
Agropecuária da Secretaria de Agricultura 
do Rio Grande do Sul, Antonio Carlos de 
Quadros Ferreira Neto, avalia que o Para-
ná está à frente em aspectos estruturais 

Em Cascavel, como tradicionalmente 
feito há diversos anos, o lançamento da 
campanha aconteceu em algumas lojas 
agropecuárias. Técnicos da Adapar rece-
beram produtores na Plantar, Primato e 
Coopavel. 

 “Isso mostra mais uma vez a impor-
tância da campanha. Estamos muito perto 
de conseguir algo histórico para o Paraná 
e os pecuaristas precisam fazer sua parte 
vacinando os bovinos e bubalinos. Visitem 
as lojas agropecuárias e já comprem a va-
cina nesta quinta e sexta”, orientou Luciana 

Última campanha em Cascavel
Riboldi, médica veterinária da Adapar de 
Cascavel, na ocasião. 

“Foram muitos anos de luta para con-
seguir chegar onde chegamos. Esse status 
será uma mudança definitiva no nosso Es-
tado e precisamos fazer tudo para que ele 
se efetive. Pedimos a todos os pecuaristas 
que vacinem e pensem no coletivo. Ficar 
sem vacinar exige muito mais da nossa 
estrutura de sanidade animal, que terá que 
ficar em constante alerta”, comentou Pau-
lo Orso, presidente do Sindicato Rural de 
Cascavel. 

Com o fim da vacinação, o Estado acessará mercados que pagam mais pela qualidade da carne

do sistema de vigilância agropecuária, mas 
que isso é um ponto positivo para a relação 
entre os Estados. “A gente entende que o 
Paraná está um passo adiante, mas também 
vamos buscar essa mesma situação, porque 
o Rio Grande do Sul já se sente em uma si-
tuação desprivilegiada em questão logística 
para atender a mercados consumidores do 
centro do país. Nosso pleito maior é a equi-
paração ao Paraná, para que consigamos 
caminhar juntos. De forma nenhuma o Rio 
Grande do Sul é contrário aos paranaenses, 
a gente tem buscado no Paraná um exem-
plo”, enfatiza.

AUDITORIAS
Em 2018, o Mapa realizou auditorias 

necessárias para que seja encaminhado o 
pedido do Paraná à Organização Mundial de 
Saúde Animal (OIE). O resultado das duas 
auditorias foi excelente. O serviço de defe-
sa agropecuária do Paraná foi o mais bem 
avaliado do Brasil, melhor até do que Santa 
Catarina, único Estado brasileiro reconhe-
cido como área livre de febre aftosa sem 
vacinação.

O Paraná superou a pontuação da au-
ditoria do Mapa em 48% dos quesitos e 
alcançou a pontuação necessária em 35%. 
Apenas 16% dos itens analisados ficaram 
abaixo da pontuação, o que gerou um pla-
no de ação com nove itens, dos quais sete 
estão em implantação pela Agência de De-
fesa Agropecuária do Paraná (Adapar) e 
os outros dois em processo de finalização 
(contratação de fiscais para garantir o fun-
cionamento pleno das barreiras sanitárias e 
a construção do posto de fiscalização sani-
tária em Campina Grande do Sul – em fase 
final de aprovação pela Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).

“O Paraná está no caminho correto, 
faltam apenas pequenos ajustes, que ficou 
acordado que serão feitos até o mês de se-
tembro. São ações faltantes pontuais e já 

em andamento. O Estado demonstrou que 
está avançando de uma forma mais ágil 
que os outros”, apontou Geraldo Marcos de 
Moraes, diretor do departamento de saú-
de animal do Mapa. “Dentro das regras do 
reconhecimento internacional, temos que 
provar 12 meses sem vacinação e sem cir-
culação viral no Estado. A última vacina-
ção ocorre em maio. Também é preciso 12 
meses sem a entrada de animais vacinados. 
Acreditamos que isso será concretizado em 
setembro, pois faltam alguns ajustes em 
relação a postos fixos de fiscalização, em 
implantação. Ou seja, em setembro de 2020 
será possível enviar o relatório para a OIE. 
Com o parecer favorável de um grupo ad hoc 
[destinado para isso], vai para uma comis-
são científica dentro da OIE para então sair 
o reconhecimento, que deve ser oficializado 
em maio de 2021, na Assembleia Mundial”, 
explica.

Para o presidente executivo da Asso-
ciação Brasileira de Reciclagem Animal 
(ABRA), Decio Coutinho, esse passo do 
Paraná é importante não só para o Estado, 
mas também para a própria continuidade do 
PNEFA a nível nacional. “O Estado cumpriu 
todas as etapas do que ele precisava resol-
ver para antecipar o processo de retirada de 
vacinação contra febre aftosa e fez isso de 
forma bastante competente”, avalia. “Esse 
reconhecimento serve como uma belíssima 
vitrine, demonstra a determinação da área 
pública e privada da pecuária paranaense. 
Para o Estado é o recebimento de um troféu, 
e para o PNEFA eu vejo como um passo fun-
damental para sua própria continuidade”, 
acrescenta. “É uma conquista importante, 
principalmente para a proteína animal, vai 
dar um novo estímulo ao agronegócio pa-
ranaense, pois sanidade animal não é um 
item da Adapar, mas de toda a cadeia pro-
dutiva”, complementa o diretor-presidente 
da Agência de Defesa Agropecuária do Pa-

raná (Adapar), Otamir Cesar Martins.
NOVOS MERCADOS

A suspensão da vacina contra a febre 
aftosa no Paraná tem inúmeros desdobra-
mentos positivos para o agronegócio es-
tadual, principalmente para as cadeias de 
proteína animal. A prova é Santa Catarina, 
que com o status de área livre de aftosa sem 
vacinação, consegue acessar mercados que 
pagam mais pela carne, como a Coreia do 
Sul. Em 2017, por exemplo, a tonelada do 
frango paranaense foi exportada por US$ 
1.595,65, em média, enquanto que a tone-
lada da ave de Santa Catarina foi comercia-
lizada em média por US$ 1.867,98, valor 
cerca de 17% superior.

Elias Zydek, diretor-executivo da coo-
perativa Frimesa, classifica a conquista do 
Paraná como histórica. “O que ganhamos 
com esse avanço é imensurável, passamos 
a outro momento histórico. Para nós, das 
cadeias produtivas pecuárias, significa sen-
tar na mesa de negociação internacional em 
outro patamar. Aquelas barreiras que nós 
tínhamos, vão cair”, comemora. “Isso signi-
fica em números, na cadeia de suínos, por 
exemplo, uma conquista de 65% do mercado 
ao qual não tínhamos acesso, e que a partir 
do momento que sair o certificado da OIE nós 
vamos começar a vender”, prevê.

Ainda, de acordo com estudo da 
Adapar, o novo status sanitário permitiria 
ao Paraná dobrar as exportações de carne 
suína, das atuais 107 mil toneladas para 
200 mil toneladas por ano. Este cenário é 
previsto se o Paraná conquistar apenas 2% 
do mercado potencial, liderado por Japão, 
México e Coreia do Sul, que pagam mais 
pelo produto com reconhecida qualidade 
sanitária, e representam 64% do comércio 
mundial de carne suína. Com o reconhe-
cimento de área livre de febre aftosa sem 
vacinação, o Paraná poderia exportar, sem 
restrições, para esses países que compram 
cerca de 5 milhões de toneladas de carne 
suína por ano, o equivalente a seis vezes as 
exportações atuais.

O diretor da Frimesa prevê que nos 
anos seguintes ao novo status será possí-
vel acessar um mercado que representa em 
torno de 3 milhões de toneladas de carne 
suína anualmente. “Hoje, o Brasil exporta 
600 mil toneladas por ano. Imagina o que é 
isso, poder entrar nesse mercado. É a nova 
redenção da suinocultura do Estado do Pa-
raná. Sem contar que vamos poder acessar 
os mercados que pagam melhor, nos quais 
hoje o Paraná está fora. Nós vendemos para 
os mercados periféricos da Ásia, como 
Hong Kong e Singapura, mas ainda não 
vendemos para o Japão, que paga 20% a 
mais”, diz.
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A Adapar promoveu no dia 23 de 
maio, no anfiteatro Emir Sfair, 
em Cascavel, o Fórum Regional 
Paraná Livre de Aftosa Sem 
Vacinação

O evento da Agência de Defesa Agrope-
cuária do Paraná (Adapar), que contou com 
apoio da Faep (Federação da Agricultura do 
Estado do Paraná), teve como objetivo debater 
com entidades do setor agropecuário as ações 
necessárias para solicitação e reconhecimen-
to do status de Área Livre de Febre Aftosa, 
sem vacinação. Mais de 800 pessoas parti-
ciparam do evento, que também ocorreu em 
outras cidades do PR.

Os desafios e vantagens que os produto-
res paranaenses terão a partir da retirada em 
definitivo da imunização obrigatória do reba-
nho bovino contra a doença são o fio condutor 
de todas as falas ao longo da programação. A 
última campanha está ocorrendo agora em 
maio, até dia 31. “Com a participação funda-
mental de cada produtor vamos seguir com o 
rigor na sanidade que nos trouxe até aqui e 
vai nos levar ainda mais longe na produção de 
alimentos para o Brasil e o mundo”, enfatiza 
o presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR, 
Ágide Meneguette.

O diretor-presidente da Agência de Defe-
sa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir 
Cesar Martins, classificou a conquista esta-
dual como um novo momento para a pecuária. 
“Essa é a hora de, mais do que nunca, man-
termos nossa atenção redobrada com nossa 
produção. Precisamos da ajuda de todos nesse 
momento em que retiramos a vacinação con-
tra febre aftosa”.

DETALHAMENTO
O gerente de Saúde Animal da Adapar, 

Rafael Gonçalves Dias, esmiuçou as caracte-
rísticas da doença e todo o processo de mu-
dança de status, que envolveu contratação de 
mais profissionais, instalação de 33 postos de 
fiscalização nas divisas com Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo. 

Entre as primeiras mudanças com o novo 
status é não permitir a entrada de animais va-
cinados, não se vende vacinas nem são feitas 
mais imunizações mais bovinos e bubalinos. 

PR LIVRE DA AFTOSA

Adapar promoveu fórum 
sobre fim da vacinação

sim como a bovinocultura de corte, tem gran-
de potencial de crescimento com o advento da 
suspensão da vacina contra febre aftosa, ao 
agregar valor aos seus produtos.

APOIO
A promoção dos Fóruns tem o apoio da 

Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento; Agência de Defesa Agro-
pecuária do Paraná (Adapar), Ministério da 
Agricultura, Sistema Faep/Senar, Federação 
dos Trabalhadores Rurais Agricultores Fami-
liares do Estado do Paraná (Fetaep), Emater e 
Sistema Ocepar. Em Cascavel, o evento tem 
apoio do Sindicato Rural de Cascavel. 

“É importante que os produtores e pro-
fissionais da área participem para entender 
o processo e as vantagens desse novo status, 
que mudará o cenário agropecuário do Paraná 
para um muito melhor”, destacou Paulo Orso, 
presidente do sindicato.–

Mais de 800 pessoas participaram do evento em Cascavel

Rafael, da Adapar, esclareceu sobre a doença e 
as mudanças

Outros animais entram normalmente (ovinos, 
caprinos e suínos) mediante autorização pré-
via. Para abates não precisa de autorização. 

“Se houver uma reintrodução de foco, per-
demos o status na hora. Estamos em um bloco 
junto com todos os outros estados, menos SC 
e RS. Por isso é vantajosa a saída antecipada. 
Também encaminhamos um pleito de peste 
suína clássica, que tem diversos focos (Piauí 
e Ceará, principalmente) e estamos num bloco 
que está na divisa com estados que tem focos. 
Mais uma vez a separação de blocos é muito 
mais justa e útil para nós”, explicou. 

BENEFÍCIOS COMERCIAIS
O Paraná ocupa a primeira posição do 

ranking nacional na produção e exportação de 
frango de corte, e a terceira posição na pro-
dução de carne suína. As duas cadeias têm 
grande importância econômica para o Estado, 
e geram emprego e renda. A suinocultura, as-

MERCADO DE SUÍNOS FECHADO
PARA O BRASIL

Em 2018, as exportações brasileiras do 
agronegócio atingiram o recorde de 101 bilhões 
de dólares e, de acordo com levantamentos do 
Cepea, os produtos do complexo da soja foram 
os que mais contribuíram para esse resultado. 
Apesar desse bom desempenho, a competivida-
de da oleaginosa brasileira é relativamente baixa 
frente aos principais países concorrentes, como 
os Estados Unidos e a Argentina.

Segundo pesquisas realizadas pelo Cepea, 
tomando-se como base os valores em moeda 
nacional e ajustando-se com o índice de parida-
de do poder de compra (PPP- Purchasing Power 
Parities), o custo médio de produção de duas fa-
zendas típicas do Brasil (Sorriso/MT e Cascavel/
PR) foi de US$ 291,7/tonelada nas últimas cin-
co safras (de 2013/14 a 2017/18), contra US$ 
163,8/t de duas fazendas típicas dos EUA (Iowa 
e Dakota do Norte) para o mesmo período, ou 
seja, 78%* mais caro. Em relação à Argentina, o 
custo médio de produção das duas regiões brasi-
leiras é quase o dobro (85,4%) da verificada no 
país vizinho, de US$ 157/t.

Mesmo considerando-se o sistema de pro-
dução – combinação de soja e milho (verão e se-
gunda safra – dupla safra) para o Brasil e soja e 
milho (safra verão) para a Argentina e os EUA –, 
a rentabilidade brasileira é inferior à observada 
nos dois principais concorrentes. Em Sorriso, a 
rentabilidade (sobre o Custo Operacional Efetivo 
– COE – do sistema soja + milho) foi de 56%, 
contra 146% em Iowa (EUA) e de 135% na Zona 
Norte da Argentina. Os números das últimas 
cinco safras mostram, portanto, que o Brasil 
fica atrás dos países mais competitivos para se 
produzir soja no mundo. A vantagem competitiva 
da Argentina frente à produção de soja do Brasil 
é justificada pela maior fertilidade do solo e pela 
menor incidência de pragas e doenças. A soma 
dos valores dos insumos (fertilizantes, semen-
tes e defensivos agrícolas) para produzir soja no 
país vizinho é quase 3,5 vezes menor que a do 
Brasil.

Cálculos do Cepea mostram que, nas últi-
mas três safras (2015/16, 2016/17 e 2017/18), 
o Custo Operacional Efetivo médio real da produ-
ção da soja na região de Sorriso (MT) ficou 11% 
acima do verificado na média das temporadas 
2012/13, 2013/14 e 2014/15 e 33% superior à 
do triênio (2009/10, 2010/11 e 2011/12). Esse 
aumento do custo médio de produção da soja se 
deve às elevações de preços dos defensivos agrí-
colas, do diesel e de lubrificantes, ao encareci-

Artigo MAURO OSAKI

Produzir soja no Brasil custa quase o dobro que na Argentina

maior preocupação para a sustentabilidade eco-
nômica do produtor de soja no longo prazo.

Para contornar a elevação do custo de pro-
dução, resta ao produtor buscar o aumento da 
produtividade. Ajuda também se reunir em co-
operativas ou em grupos de compras para au-
mentar o poder de barganha. Parte amplia a área 
de produção para gerar economia de escala. Há, 
ainda, os que intensificam o uso da terra para 
promover economia de escopo de suas máquinas 
e terra e os que diferenciam o produto genetica-
mente modificado pelo não transgênico.

A baixa arrecadação do Estado tem levado 
autoridades a avaliarem a possibilidade de taxar 
a exportação de commodities agrícolas, na ten-
tativa de minimizar as contas públicas. Medidas 
como essa podem tornar a produção de soja ain-
da menos competitiva no cenário internacional. 

Acredito que técnicas de manejo integrado 
podem ajudar a diminuir os custos do produ-
tor rural brasileiro, principalmente por estudos 
comparados realizados pelo MID (Manejo Inte-
grado de Doenças) e MIP (Manejo Integrado de 
Pragas), feitos por entidades como a Emater.

Em inseticidas, por exemplo, é possível 
diminuir muito as aplicações e ficar com o di-
nheiro no bolso. Também é possível acreditar em 
outras técnicas e produtos, como os biológicos.

Outro ponto é a tributação dos países, que 
também pode fazer uma diferença nos custos 
finais. No entanto, não há um levantamento es-
pecífico sobre essas taxas.

Mauro Osaki é pesquisador da Área de Custos 
Agrícolas do Cepea, cepea@usp.br

mento de itens de manutenção das máquinas e à 
alta no custo de oportunidade da terra. Por outro 
lado, a receita bruta real das últimas três safras 
cresceu apenas 2% nessa mesma comparação, 
tendo como consequência uma queda de 14% na 
rentabilidade em relação ao COE e de 36% na 
rentabilidade em relação ao custo total (que con-
sidera o Custo Operacional Total – COT – mais o 
custo de oportunidade da terra).

Um dado que chama a atenção nos últimos 
10 anos é a taxa de crescimento do custo de 
produção em Sorriso, de 3% ao ano. O principal 
item que influenciou essa elevação foi o avanço 
nos gastos com inseticidas, de 23,8% a.a; segui-
do pelo aumento dos dispêndios com herbicidas, 
de 8,8% a.a., dos fungicidas, de 7,8% a.a. e da 
operação mecânica, de 5% a.a. Na outra ponta, 
o crescimento da receita bruta foi de 2,8% a.a 
no mesmo período, bem menor que o do custo 
operacional efetivo, o que resultou em rentabili-
dade decrescente de 0,7% a.a. para o produtor de 
Sorriso nos últimos 10 anos.

Embora a receita bruta tenha aumentado 
com a valorização do produto (câmbio, prêmio de 
exportação e cotação internacional) nessa últi-
ma década de análise, o custo de produção subiu 
mais, por conta da elevação do preço dos ferti-
lizantes, da alta do preço do diesel e do uso de 
defensivos agrícolas seletivos e específicos para 
o controle de pragas. Assim, embora a margem 
apresente valor positivo, o montante de curto 
prazo tem reduzido safra a safra. Ressalta-se que 
o exemplo acima não considera a depreciação da 
máquina, os juros sobre o capital investido e o 
custo de oportunidade da terra, o que sinaliza 

MB (Média Bruta) – RB-COE (Receita Bruta menos custo operacional efetivo) – RB – CT 
(Receita Bruta menos Custo Total)

RENTABILIDADE DA SOJA EM CASCAVEL/PR
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Aos 21 anos, a RPK Genética é reconhecida no País pelo extremo cuidado e rigor 
na seleção de seu rebanho, o que resulta em reprodutores e matrizes superiores em 

fertilidade, precocidade e produção de carne de qualidade. Estar entre os primeiros 
no ranking Top 100 reforça ainda mais este conceito. É o mercado comprovando 

que a Genética RPK multiplica os resultados no campo.

ANGUS • BRANGUS • HEREFORD • BRAFORD • NELORE • BRAHMAN

GENÉTICA QUE MULTIPLICA RESULTADOS
NO CAMPO E BRILHA NO RANKING.

(45) 99936-8432(45) 3306-8136 (45) 98407-4044

rpkgenetica@gmail.com @rpkgenetica /rpkgeneticadecampeoes rpkgenetica.com.br

LEILÃO REPRODUTORES

RPK Genética promove 
1º Leilão do Sudoeste
A Sociedade Rural Vale do 
Iguaçu, em Dois Vizinhos, será o 
local do Leilão RPK Genética do 
Sudoeste

A RPK Genética, que trabalha há anos na 
seleção genética de touros de diversas raças, 
realizará pela primeira vez um leilão de repro-
dutores na região Sudoeste do Paraná.  Será 
na Sociedade Rural Vale do Iguaçu, no dia 22 
de junho, a partir das 12h. A programação 
inicia as 12h com almoço e oferta dos animais 
a partir das 14h.  A leiloeira será a Pampa Re-
mates e o evento  é organizado pela Sociedade 
Rural Vale do Iguaçu.  Segundo o pecuarista 
Reno Paulo Kunz, é uma oportunidade única 
para os pecuaristas da região terem acesso a 
genética de alta qualidade para seu rebanho. 
“Os animais ofertados são resultado de anos 
de investimento e seleção genética”, ressalta.

Serão oferecidos no leilão 60 touros das 
raças Angus, Brangus, Hereford, Braford, 
Nelore e Brahman, todos com idade media 
de 2 anos. “Oferecemos também lote de 100 
machos e 100 fêmeas para engorda, cruza de 
Angus, altamente selecionados, crias de ani-
mais RPK Genética diretamente da Fazenda 

Caroba, e 20 matrizes das raças Angus, Bran-
cus, Braford e Hereford”, afirma Reno. Além 
disso, haverã a venda de pacotes de sêmn de 
reprodutores Angus, Brangus e Braford. O 
frete será solidário e o pagamento facilitado.

A RPK Genética iniciou sua atividades em 
1998 com gado comercial e em 2008 come-
çou a trabalhar na seleção genética das raças 

Angus, Brangus, Braford e Brahmam. “Todo o 
nosso plantel conta com exames sanitários e 
funcionais, são criados a campo e terminados 
em pastagens de azevém”, enfatiza Reno. “Te-
mos certeza de que o pecuarista que procura 
aumentar sua produtividade com reprodutores 
de alta qualidade terá muitas opções em nosso 
leilão”, afirma.

Os reprodutores oferecidos são resultado de anos de trabalho de seleção genética

O leilão da RPK Genética contará com 
reprodutores das raças Brahman, 
Angus, Brangus, Hereford, Braford e 
Nelore
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MILHO

Enfezamento atinge
lavouras da região Oeste
Lavouras de milho da região 
sofrem com doença transmitida 
pela cigarrinha Dalbulus maidis e 
traz preocupações aos produtores 
rurais

Pesquisadores da Embrapa Milho e Sorgo, 
estiveram em abril no Oeste do Paraná, com 
o objetivo de fazer um levantamento sobre 
quebramento e enfezamento de plantas em 
lavouras de milho, causados por incidência de 
cigarrinha (Dalbulus maidis), que é o inseto 
transmissor da doença. Em Cascavel, diver-
sos produtores relataram o problema. 

Estiveram presentes o pesquisador da 
Embrapa Londrina, Walter Meirelles, os pes-
quisadores de Minas Gerais, Luciano Viana 
Cota e Dagma Dionísia da Silva, o engenheiro 
agrônomo do Iapar de Santa Tereza do Oes-
te, Dionathan William Lujan; o presidente do 
Sindicado Rural de Marechal Cândido Rondon, 
Edio Luiz Chapla; e os agrônomos da Copagril, 
Darci Sonego e da cerealista Horizonte, Sig-
mar Herpich. Os pesquisadores identificaram 
que algumas lavouras da região apresentaram 
plantas debilitadas em razão do enfezamento, 
enquanto o quebramento é menos incidente. 
Eles também coletaram amostras de plantas 
para serem analisadas em laboratório. 

As cigarrinhas são insetos de cerca de 
4 milímetros, que podem ou não transmitir 
a doença. Elas somente transmitem a doen-
ça depois de terem picado alguma planta de 
milho infectada por um molicute, que é um 
microrganismo que ataca a planta.

Conforme os pesquisadores da Embrapa, 
a cigarrinha não é novidade, pois ela já esta-
va presente nas lavouras de milho há muitos 
anos em várias regiões do país, porém elas 
nem sempre estiveram infectadas.

A planta é atacada pela cigarrinha princi-
palmente na fase inicial da cultura, quando o 
inseto a pica a planta e transmite o molicute. 
Porém, os sintomas da doença somente apa-
recem na fase adulta do milho, quando ocor-
rem os danos na planta. “Por esse motivo, não 
é eficiente realizar pulverização com fungici-
da nessa fase, pois a transmissão já ocorreu”, 
salientou Meirelles.

A planta atingida pelo enfezamento pode 

apresentar manchas de cores amarelada (en-
fezamento-pálido) e/ou avermelhada (enfe-
zamento-vermelho) nas folhas. Além disso, 
a espiga fica comprometida, mais fina, com 
grão chocho e com peso menor. Mesmo que o 
sintoma não seja visível nas folhas da planta, 
ainda assim a produção acaba sendo afetada.

PREVENÇÃO
Para prevenir a doença é importante que 

agricultores de uma mesma região realizem 
o plantio na mesma época, pois quando há 
plantio em épocas diferentes favorece a opor-
tunidade das cigarrinhas migrarem de uma 
lavoura para outra. É recomendado, também, 
eliminar plantas tigueras, que podem abrigar 
o hospedeiro. Os pesquisadores ainda indicam 
usar materiais menos suscetíveis ao longo de 
várias safras, bem como é fundamental reali-
zar o tratamento de sementes. “Essa prática é 
a medida mais acertada, pois existem produ-
tos que conseguem obter um bom controle de 
incidência na fase inicial da planta”, conclui 
Meirelles. 

PRODUTORES
Rogério Moacir Kalinke teve sua área afe-

tada pelo problema, em Sede Alvorada. “Segui 
todas as orientações do agrônomo da coopera-

tiva, e não deu certo. Fiz cinco aplicações de 
inseticida e não resolveu. Precisamos ter uma 
orientação mais adequada. Os sintomas não 
pararam de aparecer. Tive uma perda de mais 
de 70%”, disse.

Eudes Capeletto, agricultor e produtor de 
leite na linha Rio da Paz, também teve o mes-
mo problema. “Precisamos que as empresas 
vendedoras de sementes de atentem para o 
problema. Os agricultores estão preocupados 
porque não estão sabendo o que fazer”, decla-
rou. 

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, destacou que as empresas pre-
cisam dar uma assistência maior aos produ-
tores que tiveram o problema. “É difícil agir 
contra algo que você nunca viu aqui na região. 
As empresas precisam fazer um trabalho 
mais dedicado nesse aspecto, pois afinal elas 
vendem as sementes que estão resistindo ao 
problema”. 

EVENTO
O Iapar de Santa Tereza do Oeste irá pro-

mover no dia 18 de junho, às 8h, um evento 
sobre as “novas” doenças e pragas do milho na 
região. Serão diversas palestras sobre a estria 
bacteriana e o enfezamento. 

Marcio e Rogerio tiveram problemas em Sede Alvorada

MANEJO

Plantio direto foi tema
de encontro na Areac

Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel (Areac) promoveu 
evento para discutir o plantio 
direto e seu impacto na 
agricultura moderna

O plantio direto foi uma das maiores re-
voluções da agricultura moderna. Fazê-lo cor-
retamente é um dos principais itens para se 
colher os frutos na hora da colheita. Pensando 
nisso, a Areac (Associação Regional dos En-
genheiros Agrônomos de Cascavel) promoveu 
nos dias 25 e 26 de maio um evento sobre o 
tema. 

Marcio Nunes, secretário de Desenvolvi-
mento Sustentável e Turismo, traçou os obje-
tivos da secretaria durante o evento. Entre eles 
a não divisão dos pensamentos desenvolvimen-
tistas e ambientalistas. “Não existe futuro sem 

presente. Precisamos usar tudo que temos, 
mas da maneira correta”. Ivan Cruz, pesquisa-
dor da Embrapa, falou sobre controle biológico. 
Segundo ele, a lucratividade do agricultor tem 
diminuído, mas contaminações ambientais 
tem aumentado. Utilizar o controle biológico, 
investindo em insetos benéficos, que são os 
que comem as pragas.  “Alguns produtos ma-
tam os benéficos e os maléficos. Os maléficos 
são sempre mais resistentes, então quando 
eles voltam o estrago é grande”, disse.

Ivan falou também sobre biofábricas. 
“Temos empresas que estão soltando alguns 
insetos, como pequenas vespas, por drone. 
Também já há empresas que fazem o monito-
ramento de pragas via feromônios, que é um 
cheiro sintético de um inseto fêmea. Você co-
loca isso numa armadilha e depois monitora”.

Ricardo Ralisch, doutor em agronomia, 
falou sobre a importância de monitorar a 
estrutura do solo, muito afetado pela com-
pactação do solo. Segundo ele, fertilidade do 
solo não são insumos, mas sim a capacidade 

de gerar vida. “O solo é o que temos de mais 
biodiverso no mundo e precisamos cuidar 
bem dele”, disse.  O que ele recomendou aos 
produtores e técnicos é o DRES (Diagnóstico 
Rápido da Estrutura do Solo), solução prática 
da Embrapa com todos os passos disponíveis 
na internet. 

Pedro Cristofoletti, ex-professor da Esalq/
USP, o agricultor tem encontrado dificuldade 
em manejar ervas tolerantes ao glifosato, 
classificado por ele como o maior desafio atu-
al.  Na sua palestra sugeriu a rotação de uso 
de herbicidas, utilização de herbicidas residu-
ais aliado a outros mecanismos de aplicação. 
“Práticas agrícolas para auxiliar no manejo de 
plantas daninhas, como a palhada, um plan-
tio direito bem feito e culturas de cobertura”, 
comentou.

William Antônio, estudante de agronomia, 
participou do evento. Ele disse que o produtor 
rural precisa dar mais valor ao plantio direto 
adequado. “Faz toda a diferença no final, além 
de gerar economia”, comentou. 

Lideranças do setor estiveram presente no evento, que  reuniu bom público na sede da Areac
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Secretaria municipal do Meio 
Ambiente de Cascavel tem 
estimulado prática, que gera 
ICMS Ecológico ao município. 
Ideia foi discutida em reunião do 
Comder

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Cascavel está incentivando os produtores 
rurais a transformar suas reservas legais, 
que representam 20% da propriedade rural, 
em RPPN (Reserva Particular do Patrimônio 
Natural). A medida gera ICMS Ecológico para 
Cascavel, criando mais uma fonte de recurso 
para o desenvolvimento do município. Esse 
foi um dos assuntos discutidos na reunião do 
Comder (Conselho de Desenvolvimento Rural 
de Cascavel), realizada no dia 30 de maio, no 
Sindicato Rural de Cascavel. 

As RPPNs são uma categoria de unidade 
de conservação criada pela vontade do pro-
prietário rural, ou seja, sem desapropriação 
de terra. No momento que decide criar uma 
RPPN, o proprietário assume compromisso 
com a conservação da natureza. Na RPPN são 
permitidas atividades de pesquisas científicas 
e visitação com objetivos turísticos, recreati-
vos e educacionais, conforme previsto no seu 
plano de manejo.

Além de preservar a área, o produtor tem 
como benefício o Direito de propriedade pre-
servado; preferência na análise de pedidos de 
concessão de crédito agrícola, junto às ins-
tituições oficiais de crédito, para projetos a 
serem implementados em propriedades que 
contiverem RPPN em seu perímetro; possibi-
lidades de cooperação com entidades privadas 
e públicas na proteção, gestão e manejo da 
Unidade.

Quem falou sobre a intenção da Secreta-
ria foi o engenheiro florestal Carlos Constan-
tino. De acordo com ele, o prefeito Leonaldo 
Paranhos pediu que eles trabalhassem para 
cadastrar as áreas dentro do perímetro ur-
bano, como parques e reservas. “Desde 1991 
não é feito nenhum cadastro novo das áreas 
que pertencem ao município. Cascavel rece-
be por ano R$ 120 mil, mas municípios bem 

MEIO AMBIENTE

Reserva legal pode ser 
tranformada em RPPN

menores, como Diamante do Oeste, recebe 
R$ 1,2 milhão. É uma diferença considerável 
e mostra o potencial que temos para crescer 
tanto nas áreas públicas, como nas particu-
lares dentro das propriedades”, disse. Quem 
tiver interesse em transformar sua reserva em 
RPPN, a Secretaria do Meio Ambiente auxilia 
nos trâmites.

O secretário de Agricultura de Cascavel, 
Ney Haveroth, elogiou a iniciativa e disse que, 
juntamente com o Comder, é necessário estu-
dar um incentivo aos produtores que aderirem 
à medida. O presidente do Comder e diretor 
do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Vallini, 
concorda.  “O produtor tem que ter um incen-
tivo e um benefício com isso. Podemos pensar 
em criar um fundo municipal sendo uma parte 
desses recursos que destinado à Secretaria de 
Agricultura e outra parte ao produtor rural, 
como pagamento e reconhecimento por cuidar 
dessa área de preservação. Vamos sugerir”, 
comentou.

MAIS ASSUNTOS
Na ocasião, os conselheiros também co-

mentaram sobre o grupo de trabalho criado 
em Cascavel para combater e controlar as 

Segundo a Prefeitura, opção para produtores é simples e gera recursos ao município

formigas cortadeiras, praga na área urbana 
e rural do município. Novos métodos de con-
trole tem sido estudados, como um biológico 
feito com base em um extrato de uma planta 
indiana juntamente com bagaço de laranja. “É 
possível controlar e temos buscado experiên-
cias de outros estados, como São Paulo, que 
já enfrentou muito bem esse problema. É im-
portante também que haja essa interação na 
área urbana e rural, já que se uma não faz sua 
parte a outra é prejudicada”, comentou Ney.

Os conselheiros também contaram com 
uma apresentação do chefe da Adapar (Agên-
cia de Defesa Agropecuária do Paraná) de 
Cascavel, Juliano Moura. Ele falou sobre as 
mudanças e benefícios da transformação do 
Paraná em área livre de febre aftosa sem va-
cinação. 

Também foi criado um grupo interno para 
participar da discussão da lei que tramita na 
Câmara Municipal de Cascavel e pretende 
transformar que toda a merenda das escolas 
municipais seja composta por produtos or-
gânicos. Os conselheiros estão preocupados 
com algumas discrepâncias da lei e também 
em evitar privilégios. 

SOJICULTURA

Oleoginosa foi tema de 
evento na sede da Areac
Fundação Meridional e 
Embrapa promoveram evento 
na Associação Regional dos 
Engenheiros Agrônomos de 
Cascavel sobre o carro-chefe da 
agricultura paranaense

A Areac (Associação Regional dos Enge-
nheiros Agrônomos de Cascavel) foi palco do 
4ª edição do Fórum Tecnológico da Soja, enca-
beçado pela Fundação Meridional e a Embrapa 
Soja. O evento aconteceu no dia 28 de maio e 
reuniu produtores e profissionais do ramo.

José Foloni, pesquisador da Embrapa Soja, 
falou sobre a ecofisiologia da planta. Citou tam-
bém as perdas consideráveis com os veranicos 
na safra passada no Oeste do Paraná, que são 
períodos dentro do verão com pouca incidência 
de chuva associado a altas temperaturas, com 
objetivo de lembrar os produtores a se prepara-
rem para situações adversas.

A planta sente que vai morrer, planta fe-
cha os estômatos e o CO2 não entra mais para 
realizar a fotossíntese. Assim, ela começa a se 
desidratar e morrer por inanição. Consequente-
mente, a produtividade cai a cada dia. 

Como o produtor paranaense não usa irri-
gação, o pesquisador orienta que os produtores 
devem fazer uma melhor cobertura do solo, 
adotar técnicas de conservação de solo e utili-
zar variedades mais resistentes. 

“Investir no solo é um ganho. O produtor 
precisa se preparar mais para adversidades, 
principalmente no Oeste do Paraná, que é uma 
área abençoada e por isso às vezes o produtor 
não se prepara adequadamente para períodos 
ruins. Em regiões com mais escassez hídrica, 
o produtor está mais preparado. A frustração 
de uma safra se arrasta por anos em forma de 
dívida. É possível evitar, porque uma frustra-
ção compromete todas as subsequentes”, disse. 

Carlos de Melo, pesquisador da Embrapa 
apresentou algumas novidades da empresa em 
relação à tolerância a percevejos (Block) e a 
resistência à ferrugem (Shield).  As mais in-
dicadas para Cascavel são: BRS IPRO Intacta, 
tecnologia resistente aos percevejos e a BRS 
511, material convencional e que agrega a tec-
nologia Shield. Carlos disse que a convencional 

é uma opção interessante, já que há comprado-
res que pagam um bônus. “Não há nada imune 
a ferrugem ou percevejos, mas essas tecnolo-
gias ajudam a diminuir a incidência e permite 
o produtor mais tempo para fazer o manejo. Um 
exemplo: se houve disseminação de ferrugem e 
ele não conseguir entrar na lavoura para aplicar 
o defensivo, ele tem mais tempo para agir, uma 
vez que as plantas resistem mais”, comentou. 
Para a próxima safra, ele acredita que novas 
serão lançadas, como um  material RR Block 

e um RR Intacta com resistência à ferrugem.
Milton Dalbosco, da Fundação Meridional, 

finalizou o evento e falou sobre os conceitos de 
aumentar a produtividade com sustentabilida-
de, além de apresentar mais informações sobre 
a Fundação. 

Wellington Silva, agricultor, aprovou o 
evento. “Achei interessante a palestra. Sempre 
antes do plantio e da compra de sementes e 
insumos procuro me informar sobre as novi-
dades. Pode ser decisivo na hora da colheita”.

Pesquisadores da Embrapa apresentaram novidades da cultura aos presentes
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RECEITAS AGRONÔMICAS

Coordenadas geográficas 
passam a ser obrigatórias
Com a indicação no documento, 
produtores ficam dispensados de 
fazer novos cadastros na Adapar. 
Veja como saber a latitude e 
longitude da sua propriedade 

A partir de julho, todas as receitas agro-
nômicas no Paraná deverão obrigatoriamente 
conter a indicação geográfica das proprieda-
des nas quais serão feitas aplicações de de-
fensivos agrícolas. A medida visa aumentar 
a precisão das informações sobre como, onde 
e quando com relação ao uso de agroquímicos 
no Estado, o que serve para aprimorar o moni-
toramento e o controle de possíveis problemas 
fitossanitários nas lavouras paranaenses. A 
nova norma foi implementada por meio da 
Portaria 103 de 2019, da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (Adapar), divulgada 
no dia 26 de abril de 2019, com entrada em 
vigor 60 dias após a publicação.

O que muda na prática, com a nova exi-
gência, é que o engenheiro agrônomo passa a 
ser obrigado a indicar a latitude e a longitude 
da propriedade na receita, ou seja, onde irá 
ocorrer a aplicação de defensivos (veja como 
encontrar esses dados no box). Luiz Angelo 
Pasqualin, coordenador do Sistema de Moni-
toramento de Agrotóxicos (Siagro) da Adapar, 
enfatiza que não se trata do ponto geográfico 
exato do talhão, mas uma referência que per-
mite localizar a propriedade. “É muito fácil ob-
ter essa informação. Ela pode ser pega até por 
meio do Google Maps. Na prática, a indicação 
será tirada uma vez só e, nas próximas, para 
aquela propriedade específica, será a mesma 
indicação”, explica.

Outra mudança importante é que o pro-
dutor não precisará mais fazer cadastro de 
usuário de agrotóxicos na Adapar. “Nós apro-
veitamos o que já existe na estrutura dentro 
do Siagro. Desde 2010, já existe o campo para 
inclusão das coordenadas geográficas nesse 
sistema. Só que como não era obrigatório, não 
era todo mundo que preenchia o campo. Ago-
ra, essa informação da localização irá chegar 
por meio do receituário agronômico, mediante 
dados incluídos na receita, município, nome 
da propriedade, entre outros dados. Acredi-
tamos que a dinâmica do campo será melhor 

contemplada pelas informações que vêm via 
receituário”, espera Pasqualin.

Segundo Juliano Moura, chefe da Adapar 
de Cascavel, a atual resolução (Portaria 
103/2019) revoga a antiga, a qual o produtor 
para a compra do agrotóxico necessitaria de 
um cadastro na Adapar.

“Depois de muitas dificuldades e resistên-
cia para realização desse cadastro simples, 
que exigirá levar documentos pessoais e da 
área de produção em um dos escritórios da 
Adapar, houve a revogação. Essa nova regra 
exige apenas que o agrônomo emissor do re-
ceituário informe o GPS da propriedade, algo 
corriqueiro hoje, até os smartphones são ca-
pazes dessa geolocalização”, disse.

Segundo ele, existe uma enorme pressão 
social pelo uso racional dos agrotóxicos, com 
notícias diárias em todas as mídias alertando 
sobre resíduos, riscos à saúde, sendo a maio-
ria delas, infelizmente, falsas.

“A Adapar realiza o controle da emissão 
das receitas agronômicas, documento obriga-
tório para a prescrição do princípio ativo para 
uso nas lavouras. A localização via GPS da 
propriedade trabalhada irá nos fornecer da-
dos ainda mais precisos sobre o uso desses 
produtos, permitindo controles ainda mais 
eficientes”, explicou.

ARRENDATÁRIOS
Um dos problemas dos cadastros já re-

alizados por produtores junto à Adapar é o 
vínculo às propriedades. O problema repou-
sava no fato de que ficavam descobertos da 
regulamentação os arrendatários. Com a nova 
regra, por exemplo, uma propriedade de 100 
hectares, sendo metade cultivada pelo dono e 
o restante por um arrendatário, cada um terá 
um receituário referente, respectivamente, à 
aplicação específica em cada área. Ou seja, 
duas receitas com a mesma indicação geo-
gráfica. “Não há problemas de ter dois CPFs 
vinculados a uma mesma propriedade. Isso 
já ocorre na prática, pois muitas vezes há di-
versos produtores trabalhando em uma única 
área, no caso de uma propriedade familiar, 
por exemplo”, explica Pasqualin.

O QUE ERA O CADASTRO DE USUÁRIO 
DE AGROTÓXICO

Em 2018, a Adapar havia publicado uma 
portaria (101 de 2018) que previa a obrigato-
riedade do preenchimento do chamado Cadas-
tro de Usuário de Agrotóxico pelos produtores 
que fazem uso de agroquímicos. Como alguns 
moram longe das sedes da Adapar, a FAEP 
atuou de modo a facilitar o processo de quem 
precisava cumprir esse trâmite burocráti-
co. Por meio de um convênio entre Agência 
e Instituto Ambiental do Paraná (IAP), ficou 
decidido que haveria um cruzamento de da-
dos entre a base do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) e a Adapar, dispensando assim a ne-
cessidade de os produtores fazerem o Cadas-
tro de Usuário de Agrotóxico. Porém, na prá-
tica esse cruzamento de dados não foi possível 
por limitações técnicas e orçamentárias. Por 
isso, a Agência apresentou essa alternativa, 
de incluir a exigência da indicação geográfica 
nas receitas agronômicos. Na prática, os pro-
dutores estão dispensados de qualquer novo 
cadastro nesse sentido.

Fonte: www.sistemafaep.com.br

Passo 1: acesse o Google Maps (www.
google.com.br/maps );

Passo 2: digite o nome do município 
no campo “Pesquise no Google Maps”;

Passo 3: encontre sua propriedade ru-
ral e aproxime;

Passo 4: clique com o botão direito em 
um ponto dentro da propriedade;

Passo 5: selecione a opção “o que há 
aqui?”;

Passo 6: dentro da caixa que aparece, 
clique com o botão esquerdo no núme-
ro abaixo das informações da cidade e 
Estado (ex: -25.511869, -49.757608);

Passo 7: anote a latitude e a longitude 
que aparecem no lado esquerdo da tela, 
substituindo a última letra “W” pela letra 
“O” (ex: 25°30’42.7”S 49°45’27.4”O).

Como fazer
Como descobrir a latitude e
longitude da sua propriedade

AVICULTURA

Fazenda produz ovos
no sistema “cage-free”

Em iniciativa pioneira no Paraná, 
granja em Cascavel produz 600 
mil ovos por dia em sistema livre 
de gaiolas (cage-free) e aposta em 
bem estar animal

Cascavel é sede de uma das maiores gran-
jas cage-free do Brasil. Trata-se da Top Eggs, 
que pertence à família Festugato e está loca-
lizada próxima à Ponte Molhada. O projeto é 
pioneiro no Paraná e iniciou as atividades no 
começo de 2019. 

Consumir ovos produzidos em um sistema 
cage-free (sistema livre de gaiolas), estão cada 
vez mais entre os desejos dos consumidores. O 
sistema cage-free atende ao conceito de bem 
estar animal preconizado pela OIE (Organização 

Mundial de Saúde Animal). Neste modelo de 
criação não há qualquer tipo de confinamento 
em gaiolas, todas as condições devem ser favo-
ráveis para que as aves sejam mantidas secas 
e protegidas e exerçam comportamentos natu-
rais, como bater asas e ciscar.  

O conceito de bem-estar animal envolve, 
basicamente cinco pontos:  animal estar livre 
de fome e sede; livre de desconforto; livre de 
dor, injúria ou doença; livre para expressar um 
comportamento normal e livre de medo e es-
tresse. Diversas empresas, até 2025, compro-
meteram-se a adquirir somente ovos advindos 
deste sistema, entre elas McDonald’s, Giraffas, 
Burger King, Subway, Disney, Starbucks entre 
outras. 

O projeto iniciou sua implementação em 
2018. No mesmo local, granja trabalhava ante-
riormente – em parceria com outra empresa – 

Granja é pioneira no Paraná e uma das maiores do Brasil e atende ao conceito de bem estar animal preconizado pela Organização Mundial de Saúde Animal

Datta

Av. Carlos Gomes, 2345 - Jd. Maria Luíza - Cascavel/PRVenha conhecer o que há de mais avançado em tratores de até 105 cv

Fone (45) 3220 0500

na produção de pintainhos, ovos férteis que se 
tornavam frangos de mesa. 

A granja está instalada numa área de 1,2 
mil hectares, com 700 hectares de área reflo-
restada. A capacidade é de produzir 600 mil 
ovos dias, com aproximadamente 630 mil aves. 
O investimento total para readequar os galpões 
para a realidade do cage-free foi de R$ 50 mi-
lhões. A estrutura tem fábrica de ração – livre 
de antibióticos - e casas (45) para 110 trabalha-
dores, entreposto de ovos e distribuição. 

A estrutura tem um núcleo de recrias e 
cinco de produção. Todos são isolados por 
floresta reflorestada, dando biosseguridade ao 
ambiente, segundo os proprietários. 

Para atender todas as normas da produção 
e certificação com as galinhas livres, a granja 
conta com três veterinários e dois técnicos com 
extensa bagagem no mercado. 
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Evento no Sindicato Rural 
mostrou as vantagens e como 
produtor realiza todo processo de 
geração de energia e adubação 
com dejetos de animais

O Sindicato Rural de Cascavel promoveu 
no dia 25 de abril um evento sobre geração de 
energia e adubação com dejetos de animais no 
sindicato. Os palestrantes convidados foram 
Rafael Ghellere, da Cooperoeste, cooperativa 
de energia da região, e o pesquisador do Iapar 
(Instituto Agronômico do Paraná) de Santa 
Tereza do Oeste, Luiz Antônio Zanão Junior. 
O objetivo foi apresentar as vantagens de in-
vestir no ramo.  De acordo com o engenheiro 
eletricista Rafael Ghellere, representante da 
Cooperoeste, a empresa surgiu com o intuito 
de atender uma demanda crescente regional 
por energia mais barata. “Além disso, ela 
também atende interesses de investidores, 
que querem investir em energia renovável de 
alguma forma, seja hidrelétrica, biogás ou so-
lar, e não tem uma comercialização garantida 
ou porte para entrar no mercado livre de ener-
gia”, comentou.

Basicamente, um interessado em com-
prar a energia desses geradores autônomos 
se associa à cooperativa, que gera créditos de 
energia e repassa aos cooperados a um preço 
menor que da concessionária (Copel) devido 
ao sistema cooperativa de tributação entre 
outros pontos jurídicos. No caso dos produto-
res rurais, Rafael explica que é mais vantajo-
so ser fornecedor do que ser cooperado, uma 
vez que a tarifa na área rural é mais barata 
que o preço que eles conseguirão fornecer. “É 
uma oportunidade para vender o excedente de 
biogás produzido com resíduos de aviários, 
suínos, confinamentos bovinos, solar ou via 
PCHs (pequenas usinas hidrelétricas para 
quem tem um rio que cruza a propriedade e 
com potencial de geração elétrica). É um es-
tímulo para quem ainda não fez um investi-
mento no reaproveitamento desses resíduos a 
fazer”, informou.

As etapas são: análise do potencial ener-
gético; consulta de acesso na COPEL, para 
verificar a viabilidade do ponto de conexão; 

DEJETOS ANIMAIS

Evento abordou geração 
de energia e adubação

elaboração do projeto detalhado da usina de 
geração de energia; licenciamento ambiental 
e aprovação do projeto de conexão na Copel; 
orçamento detalhado e cronograma de execu-
ção; seleção e contratação de fornecedores; 
execução das obras; inspeção e vistoria final 
(IAP e Copel) e licenças de operação (IAP e 

Copel). A média de retorno do investimento é 
de 31 meses. “Outra vantagem é a segurança 
de não depender somente de uma rede”, co-
mentou. 

ADUBAÇÃO
A segunda parte do evento foi comanda-

da por Zanão Junior. O objetivo da palestra 

Funcionamento do 
processo de geração de 
energia com os dejetos

O Biodigestar gera biogás através dos resíduos de aviários, suínos e confinamentos bovinos

Produtos do Biodigestor

O presidente do Sindicato Rural de Cascavel, 
Paulo Orso, participou do evento

Granja Haack: exemplo de sucesso

Um dos exemplos de sucesso na região 
Oeste é a granja da família Haacke, em 
Santa Helena. Com confinamento de gado 
e aviários de corte e de poedeiras, André 
Haacke é praticamente autossuficiente 
em energia. “Não supre toda a demanda, 
porque temos uma estufa para secar as 
bandejas de ovos”, disse. A família decidiu 
investir no biogás porque o esterco de ga-
linhas poedeiras é problemático. “Não seca 
e tínhamos muitas reclamações. Depois de 
um vendaval aqui, quando um dos aviários 
tombou, decidimos recomeçar com essa 
novidade”.  Foram investidos R$ 700 mil. 

São 84 mil galinhas poedeiras (média de 
um ovo por dia) e confinamento de gado 
variando entre 250 e 700 cabeças a cada 
6 meses.  “Estamos satisfeitos. Vale a 
pena investir”, disse. A única parte que 
André acredita não ser viável é a parte 
do combustível feito à base (biometano) do 
biogás para abastecer os automóveis. “Não 
vale a pena. A CIBiogás nos emprestou o 
equipamento e usamos. Mas se fossemos 
comprar não compensaria. Além do mais, 
é consumido muito mais biogás para gerar 
o combustível. É melhor aproveitar a pro-
dução de outras formas”, concluiu.

foi demonstrar que para solos da região oes-
te do Paraná, que possuem uma fertilidade 
construída e uma grande oferta de resíduos 
de animais como cama de aviário e dejetos 

líquidos de suínos, que a adubação com estes 
produtos, se feita baseada em critérios técni-
cos no mínimo se iguala a adubação mineral. 
“Ela gera benefícios como evitar que estes 

produtos contaminem o ambiente, adicionar 
matéria orgânica ao solo e reduzir custo de 
produção. A desvantagem da utilização dessa 
prática aparece quando os critérios técnicos 
na recomendação da quantidade a ser aplicada 
não são obedecidos. Altas doses desses deje-
tos aplicadas em uma mesma área podem tra-
zer prejuízos como o acamamento, excesso de 
nitrogênio, desequilíbrio nutricional e conse-
quentemente menor produtividade”, explicou. 

Segundo ele, é necessário desmistificar 
o pensamento de que quanto mais dejetos 
melhor. Para isso, ele mostrou os cálculos 
de aplicações feitos pelo Iapar.  “No IAPAR 
de Santa Tereza do Oeste, em um solo re-
presentativo da região oeste do Paraná, foi 
conduzido um experimento durante 8 safras 
consecutivas de grãos (feijão, milho, soja, 
trigo, crambe, aveia) na mesma área, com 
aplicação de dejetos de animais (cama de 
aviário e dejetos líquido de suínos) em com-
paração com a adubação mineral. Foi verifi-
cado que a produtividade de grãos e dispo-
nibilidade de nutrientes e matéria orgânica 
no solo foram maiores com a utilização dos 
dejetos de animais (dejeto líquido de suínos e 
cama de aviário) em comparação à adubação 
mineral”, garantiu

Para Zanão, se além de produtor de fran-
gos e suínos o agricultor ainda produz grãos, 
a utilização dos dejetos como adubo, é viá-
vel agronômica e economicamente e os nu-
trientes que sairiam do sistema através dos 
grãos retornam ao solo através dos dejetos, 
tornando o sistema mais sustentável. Se ele 
não produz grãos pode tornar os dejetos em 
mais uma fonte de renda.  “E o melhor de 
tudo é a adição de matéria orgânica no solo 
e o fato de ser um adubo completo, fonte de 
macro e micronutrientes.A fertilidade do solo 
é uma ciência exata. O agricultor pode confiar 
e acreditar que mais insumos não é necessa-
riamente mais retorno”. 

Granja Haacke é um exemplo de eficiência, sustentabilidade e de geração de energia

“Fertilidade do solo é uma ciência exata”, disse 
Zanão

Ghelere apresentou passo a passo para gerar 
energia na propriedade
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CBN AGRO

Dez desafios para o
futuro do agronegócio
Xico Graziano palestrou sobre o 
futuro do agronegócio em evento 
que aconteceu no auditório 
da Associação Comercial e 
Industrial (Acic) em Cascavel no 
dia 22 de abril

Em palestra no ciclo de eventos CBN Agro 
2019, que contou com apoio da FAEP (Federa-
ção da Agricultura do Estado do Paraná), o en-
genheiro agrônomo e professor Xico Graziano 
elencou 10 desafios que considera prioritários 
para o agronegócio. O evento aconteceu dia 
22 de abril, no auditório da Acic (Associa-
ção Comercial e Industrial de Cascavel). O 
especialista em sustentabilidade e economia 
agrária incentivou, também, agropecuaristas 
a “pensarem fora da caixa” e a se prepararem 
para as próximas décadas, sem depender do 
apoio do governo. 

O primeiro ponto é a economia brasileira. 
Com apenas 25% de grau de abertura, con-
siderada muito fechada se comparada com 
modelos liberais, como a Coreia do Sul (60%) 
ou o Chile (48%).  “Por que a China e a Coreia 
estão dominando a economia global? Porque 
abriram sua economia. Só o Sudão tem uma 
economia mais fechada que o Brasil”, disse. 
“Se isso [a abertura comercial] acontecer, 
será bom para o Brasil, pois vai ganhar di-
nheiro”, avaliou. Xico defende mudanças na 
gestão econômica para que o Brasil continue 
a ser procurado por compradores no mundo 
todo. No entanto, para isso, é preciso comprar 
também.

O segundo item da lista se refere ao ciclo 
de crescimento econômico e o aquecimento 
do mercado externo. O professor disse que o 
Brasil precisa crescer mais e de forma mais 
rápida para que o agro continue a crescer. “Os 
dez anos de 1980 a 1990 são historicamente 
chamados de a ‘década perdida’, porque cres-
cemos muito pouco. A média desses 10 anos 
foi de 1,6% de crescimento por ano. Para se 
ter uma ideia, essa última década que vive-
mos, que termina ano que vem, até agora tem 
uma média de 0.9% de crescimento econômi-
co por ano. Isso não pode continuar assim”, 
destacou.

A lista continuou e o terceiro ponto foi 
a necessária adoção do liberalismo e o corte 
de subsídios, que afetam diretamente o agro-
negócio. “Precisamos aprender a viver sem 
subsídios”, pontuou. Por ano são gastos R$ 
385 bilhões em subsídios no Brasil. O agro 
representa 18% desta fatia.

O quarto desafio é a implantação da me-
ritocracia e o combate ao clientelismo, ou 
seja, a cultura do favorecimento arraigada nas 
raízes brasileiras. Já o quinto ponto abrange 
a necessidade do compliance, ou seja, trans-
parência e honestidade nas relações empre-
sariais. “Depois que o mundo soube que a 
JBS fez o que fez para se tornar uma empresa 

global, as demais empresas brasileiras preci-
sam investir nisso para mostrar que não são 
assim”, comentou.

Como não podia faltar, o sexto ponto é a 
sustentabilidade e a economia de baixo car-
bono. Os consumidores estão cada vez mais 
exigentes em relação ao que consomem e 
produzir de um jeito diferente é o caminho. 
Nesta linha, entram também os alimentos 
saudáveis, sétimo item da lista. “Há muita de-
sinformação com relação aos defensivos agrí-
colas. Precisamos combater isso e investir em 
rastreabilidade”.

No oitavo ponto Xico afirma que é a evo-
lução tecnológica exigirá romper paradigmas. 
Para exemplificar seu raciocínio, ele contou 
que os cientistas já sintetizaram em labora-
tório cinco dos sete aminoácidos presentes na 
soja. “Se chegarem às sete, não precisa mais 
de soja. Esse desafio é empolgante e apavo-
rante”, disse.

Como nono e décimo item da lista, Xico 
Graziano destacou a cooperação, compartilha-
mento e a renovação, atitudes essenciais para 
o sucesso de qualquer negócio. 

LIÇÃO DE CASA
Para atingir os objetivos e lidar com de-

safios, o produtor rural precisa se preparar. 
Aprender a falar inglês, atualizar-se cons-
tantemente, não depender do governo, saber 
vender seus produtos e adotar tecnologia são 
atitudes essenciais para vencer o que vem 
pela frente. 

O palestrante Xico Graziano é especialista em 
sustentabilidade e economia

Mais de 300 pessoas participaram do evento promovido pelo Iapar, entre produtores, técnicos e estudantes

Iapar promoveu Dia de 
Campo sobre feijão
O objetivo foi mostrar, de forma 
didática no campo, as conquistas 
do melhoramento genético de 
feijão do Iapar e as pesquisas 
relacionadas à cultura do feijão. 

O Iapar (Instituto Agronômico do Paraná) 
promoveu dia 24 de abril, no polo regional de 
Santa Tereza do Oeste, a 9ª edição do Dia de 
Campo de Feijão. “Estamos trabalhando para 
dar retorno aos produtores, investimento em 
pesquisa e mostrando os resultados e alterna-
tivas durantes eventos como este”, destacou 
Ronaldo Hojo, coordenador da unidade durante 
a abertura. Mais de 300 pessoas participaram 
do evento. 

A programação do evento contou com 
apresentação de quatro unidades temáticas no 
campo. A primeira foi a apresentação de cul-
tivares, que abordou o recente lançamento do 
feijão preto IPR Urutau. A variedade possui 
como principais características o porte ereto, 
semi-precoce e alto potencial de rendimento, 
com possibilidade de colheita de 4.910 quilos 
por hectare. Além disso, outras 12 dos grupos 
carioca, preto e branco e 3 materiais especiais 
dos grupos vermelho e pintado serão apresen-
tadas. A pesquisadora Vania Moda Cirino fez a 
apresentação dessa e de outras variedades do 
Iapar. Na sequência os participantes tiveram 
acesso ao módulo de fertilidade do solo e nu-

PESQUISA

trição de plantas. Foram apresentadas infor-
mações sobre a adubação da cultura do feijão. 
Além disso, resultados de um estudo que ava-
liou o número de plantas por metro das cultiva-
res IPR Curió e IPR Tangará, em duas safras. 
Esse estudo combinou a avaliação da densidade 
de plantas por metro e a nutrição da cultura.

O outro módulo foi sobre manejo e con-
servação, com ênfase em física do solo, di-
mensionamento e manutenção de terraços e a 
contribuição da adubação orgânica (dejetos de 
suínos e cama de aves) na estrutura física dos 
solos, sob responsabilidade do pesquisador Luiz 
Antônio Zanão Jr. 

Os agricultores, estudantes e técnicos que 
participaram do evento tiveram acesso ao co-
nhecimento sobre microrganismos para nutri-
ção e desenvolvimento das plantas, efeitos da 
inoculação e co-inoculação do feijão com rizó-
bios e outros microrganismos.

“Nossos testes tem mostrado a possibilida-
de de incremento de até 30% em produtividade. 
Em breve eles estarão disponíveis no mercado, 
depois de firmar um acordo com alguma em-
presa para comercialização. Além disso, acre-
ditamos que a tecnologia será bastante viável 
economicamente ao produtor”, disse Diva An-
drade, pesquisadora do Iapar. 

Diversas novidade foram apresentadas, entre elas o IPR Uratau
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Evento foi realizado em Cascavel 
e visou estimular plantio da 
batata doce Beauregard, que 
pode incrementar a renda nas 
propriedades rurais

A Fundetec (Fundação para Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico) de Cascavel, 
em parceria com a Seagri (Secretaria Munici-
pal de Agricultura), o Sindicato Rural de Cas-
cavel, a Embrapa e outras entidades, promo-
veu no dia 30 de abril um dia de campo sobre o 
cultivo, manejo e disseminação da batata-do-
ce beauregard, ou batata-doce biofortificada. 
O evento aconteceu na Linha Peroba, perto do 
Aeroporto Municipal de Cascavel. 

A batata-doce Beauregard possui polpa 
de cor alaranjada, devido à elevada quantidade 
de betacaroteno. Ela apresenta dez vezes mais 
carotenoides - provitamina A - do que suas 
principais concorrentes.

O uso culinário da batata-doce Beaure-
gard pode melhorar a nutrição e saúde das 
pessoas sujeitas à restrição alimentar. Quan-

DIA DE CAMPO

Batata-doce como opção 
de renda ao produtor

do transformada em farinha, pode substituir 
parcial ou totalmente a farinha de trigo em 
diversas receitas, aumentando o valor nutri-

cional do alimento preparado.
O plantio da Beauregard pode ser realiza-

do em qualquer época do ano, exceto nos locais 

Batata-doce é uma alternativa de renda excelente para as pequenas propriedades

O Dia de Campo aconteceu na propriedade do produtor Lauri Algeri, que fica localizada na Linha Peroba, em Cascavel

e períodos em que a temperatura mínima for 
inferior a 15ºC. É indicada para o cultivo nas 
principais regiões produtoras de batata-doce 
no Brasil, com rendimento que varia entre 23 
e 29 toneladas por hectare e ciclo de produção 
de 80 a 120 dias. O evento contou com orien-
tações aos participantes sobre plantio, sobre 
o programa de biofortificação da Embrapa, 
manejo, transformação e industrialização da 
batata e controle de pragas e doenças.

Gilmar Meneguette e Andrea Becker, da 
Embrapa Clima Temperado, instalados na 
Unidade de transferência de tecnologia em 
Francisco Beltrão, apresentaram detalhes do 
plantio e como a batata pode ser alternativa de 
renda.  “Ela pode ser tornar uma importante 
fonte de renda. Essa batata é muito consu-
mida pelo seu baixo índice glicêmico, muito 
popular entre os diabéticos e as pessoas que 
visam aumentar a massa muscular”, disse 
Gilmar.

Andrea também explicou como fazer a 
multiplicação das mudas e conservação no 
frio. “Separa um ramo, corta próximo a folha, 
a coloca dentro da água e quando a folha pro-
duzir uma raiz se planta dentro de um copo 
com substrato. A gema que tinha na folha 
se desenvolve e quando ela tiver de quatro a 
seis folhas, está boa para plantar. A outra é 
pela raiz. Plante a raiz, que emite brotações. 
Quando elas tiveram em 20 centímetros, você 
as corta e planta no campo”, detalhou. A pes-
quisadora destacou a importância de manter 
canteiros com as raízes, facilitando a produ-
ção de mudas e também permitindo o escalo-
namento do plantio, importante em qualquer 
cultura. 

Luis Henrique Santos, da Fundetec, 

apresentou as opções de agregar valor ao 
produto. “Como é rica em betacaroteno, há 
muitas opções para processá-las. A farinha 
de trigo pode ser quase totalmente substitu-
ída pela farinha da batata, juntando outras 
farinhas mais saudáveis, como a de arroz ou 
outras.  Fazemos cursos na Fundetec para 
ensinar a despolpagem e fazer bolachas, 
pães, doces”.

O dia de campo também contou com a 
participação do engenheiro agrônomo Joacir 
de Souza, representante de uma empresa que  
oferece produtos à base de extrato de xisto, 
utilizados na lavoura pelo produtor. “O Lauri 
utilizou nosso enraizador e um fertilizante 
foliar. Eles são mais usados para soja, milho, 
trigo e feijão, mas deu muito certo com a ba-
tata”, informou. 

PRODUTORES
A avicultura Claudivane Guimarães parti-

cipou do evento. Ela possui uma propriedade 
de quatro alqueires, onde planta tudo que con-
some em seu dia a dia. “Tenho quatro varieda-
des de batatas-doce plantadas lá. Gostei dessa 
e vou fazer uns testes. Não tenho interesse 
em vender, mas se der certo, por que não?”, 
disse.

O anfitrião do evento, Lauri Algeri, plan-
tou a primeira safra da batata e está extrema-
mente satisfeito. “A Secretaria de Agricultura 
de Cascavel me apresentou a variedade e deu 
muito certo”, disse. A rentabilidade tem gi-
rado em torno de R$ 45 mil a R$ 50 mil por 
hectare, com a venda direta do quilo da bata-
ta por cerca de R$ 2,50. “Plantei no dia 9 de 
janeiro e no dia 27 de março já tinha colhido 
um montante de 35 toneladas – mais rápido 
e mais produtivo que a média calculada pela 
Embrapa. Onde vamos ter uma rentabilidade 
dessas? Vale muito a pena”, concluiu. 

Andrea Becker e Gilmar Meneguette apresentaram a variedade aos participantes

POSSUÍMOS CONVÊNIO COM O SINDICATO RURAL

R. Rio de Janeiro, 983 - Centro - Cascavel/PR
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O Índice Bioeconômico de 
Carcaças (IBC), lançado pela 
Embrapa,  identifica os touros 
capazes de gerar descendentes 
que produzam carne de alta 
qualidade

Técnica lançada pela Embrapa e pela As-
sociação Nacional de Criadores Herd-Book 
Collares (ANC) traz cálculo inédito que indica 
quanto o pecuarista obterá de ganho extra pe-
los filhos de reprodutores com melhor gené-
tica. Dessa forma, fica mais fácil enquadrar 
os rebanhos bovinos em programas de carne 
premium.

O Índice Bioeconômico de Carcaças (IBC) 
é uma fórmula que, inserida nos programas 
de melhoramento genético, identifica os tou-
ros capazes de gerar descendentes que produ-
zam carne de alta qualidade. O IBC apresenta 
uma perspectiva inédita para o melhoramento 
genético de bovinos no Brasil, uma vez que 
seleciona os animais e já informa o quanto 
esse incremento pode render economicamen-
te para o produtor quando for feita a venda do 
animal para o frigorífico.

O pesquisador da Embrapa Pecuária Sul 
Fernando Flores Cardoso explica 

PECUÁRIA

Fórmula localiza touros 
com mais rentabilidade

que o antigo índice gerava apenas um orde-
namento dos melhores touros. O novo índice 
inova ao estimar o valor a ser agregado. “É 
uma ferramenta que relaciona o desempe-
nho e as características dos animais com a 
rentabilidade. O produtor tem agora como 
tomar a decisão de seleção sabendo quanto 
vai agregar de valor ao produto final”, conta 
o pesquisador.

CARNE PREMIUM
Carne premium são os cortes oriundos de 

animais selecionados, que atendam a todos 
os critérios de qualidade da indústria, dando 
origem a um produto diferenciado, seja pe-
los seus benefícios à saúde 
humana, 

ao meio ambiente, ou pela alta qualidade sen-
sorial. Diversos programas têm certificado as 
carnes premium e pago mais ao produtor por 
esses produtos diferenciados.

O Índice Bioeconômico de Carcaças foi 
desenvolvido por meio de um modelo esta-
tístico que relaciona as características de 
crescimento dos animais e as medidas de 
qualidade da carcaça, obtidas por ultrassono-
grafia in vivo, como área de olho de lombo, 
espessura de gordura e a gordura entremeada 
na carne, com a chance de enquadramento e 
bonificação das carcaças dos filhos de um 
determinado reprodutor em 

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

SUA CONCESSIONÁRIA NEW HOLLAND PARA CASCAVEL E REGIÃO!

www.metropolitanatratores.com.br

programas de carne premium.
“Nós fizemos um modelo bioeconômico 

que relaciona as características dos animais 
com o preço das carcaças e aí, por meio des-
sas avaliações, podemos dizer então quanto 
esperar, em valor a mais, da carcaça do filho 
de um reprodutor”, reforça Cardoso.

O índice representa o valor em reais agre-
gado às carcaças dos filhos de um touro se-
lecionado comparado a um reprodutor médio 
da raça. Por exemplo, um índice de + R$ 60 
significa que os filhos daquele reprodutor, em 
relação a um touro médio que tem valor zero, 
vão valer, em média, R$ 60 a mais (cada um) 
no mercado, quando forem abatidos.

COMO O PRODUTOR ACESSA A 
TECNOLOGIA

O IBC já está disponível nos Sumários 
de Touros 2018/2019 da ANC. O projeto teve 
início com animais Angus e Brangus, mas 
é possível estender a ação a outras raças e 
programas de melhoramento genético, com o 
ajuste dos parâmetros do modelo com os da-
dos específicos de cada raça. “Qualquer pro-

dutor que for usar um reprodutor por meio de 
inseminação artificial vai poder olhar nessa 
lista e ver o valor bioeconômico que é espe-
rado dos filhos daquele reprodutor”, explica o 
pesquisador da Embrapa.

Além disso, todos os touros jovens que 
são selecionados pelo Programa de Melhora-
mento de Bovinos de Carne (Promebo) da ANC 
que passaram pela avaliação de carcaça por 
ultrassonografia também têm a informação 
sobre seu rendimento econômico. Em 2018, 
mais de dois mil animais foram avaliados e 
selecionados com essa informação. 

O touro líder em IBC do Sumário da ANC 
2018/2019, por exemplo, tem capacidade de 
gerar terneiros 6% mais valorizados do que 
a média.

SEM CUSTO ADICIONAL
O novo indexador não representa cus-

to adicional aos criadores, mas traz ganhos 
consideráveis aos rebanhos. As vantagens 
não são restritas ao pecuarista. A indústria 
agrega valor às matérias-primas, o comércio 
oferece novos produtos e o consumidor tem 

acesso a essa carne de alta qualidade. “É uma 
mudança no conceito de melhoramento gené-
tico, com viés mais voltado para os ganhos 
econômicos dentro e fora da porteira. Esses 
indexadores são o futuro da pecuária nacio-
nal”, pontua o presidente da ANC, Ignacio 
Tellechea.

Conforme o gerente de sustentabilidade 
da Marfrig Global Foods, Leonel Almeida, a 
relação da indústria com o pecuarista é fun-
damental para levar produtos de qualidade à 
mesa dos consumidores e o IBC é mais uma 
ferramenta de agregação de valor à carne. “A 
empresa sempre estimula ferramentas de boas 
práticas agropecuárias que propiciem aumen-
tos de produtividade e que sejam compatíveis 
com a sustentabilidade. O Índice Bioeconô-
mico de Carcaça (IBC) se enquadra nesses 
quesitos ao permitir a avaliação de desempe-
nho dos reprodutores quanto à capacidade de 
produzir descendentes com alta probabilidade 
de enquadramento em programas de carne 
premium e, por consequência, permitir uma 
melhor remuneração desse produto”, reforça.

O projeto teve início com animais Brangus e Angus, mas já se estende a outras raças
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Investimento foi anunciado no 
dia 24 de maio pelo governador 
Ratinho Junior durante visita na 
Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (Amop)

A Copel vai aplicar R$ 474 milhões no 
Oeste do Paraná nos próximos três anos para 
fortalecer o sistema elétrico na região e ga-
rantir suporte à produção agropecuária. O 
montante faz parte do maior plano de investi-
mentos da história da Copel em distribuição. 
Até 2021, a companhia vai aplicar R$ 1,77 
bilhão em melhorias e ampliações em todo o 
Paraná, sendo R$ 836 milhões já em 2019. 

Os investimentos foram anunciados pelo 
governador Carlos Massa Ratinho Junior, o 

ENERGIA ELÉTRICA

Copel vai investir R$ 474 
milhões no Oeste do PR

presidente da Copel, Daniel Pimentel Slavie-
ro, e o diretor de Distribuição da companhia, 
Maximiliano Andres Orfali, no dia 24 de maio, 
durante reunião com prefeitos da região, na 
sede da Amop (Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná).

O governador também se reuniu com 
cerca de 1,1 mil produtores rurais em Cafe-
lândia, onde as ações foram detalhadas. “Esse 
será um grande investimento da Copel nesta 
região, mais que a metade do montante pre-
visto para este ano para todo o Estado”, disse 
o governador.

“Vamos corrigir um problema histórico 
do Oeste, região de grande produção agrope-
cuária, com destaque em frangos e suínos. A 
energia é fator básico para a cadeia de pro-
dução evoluir. O investimento vai ajudar a 
sustentar a economia da região”, enfatizou o 
governador. Ao todo, quase 622 mil morado-

res serão beneficiados.
A Copel quer garantir o suporte necessá-

rio ao setor produtivo, reforçou o presidente 
da empresa. “O Oeste do Paraná cresceu mais 
do que a média do Estado. Nossa priorida-
de, agora, é recuperar o tempo perdido e dar 
condições para os agricultores, industriais e 
comerciantes crescerem”, enfatizou Slaviero.

Segundo ele, a Copel vem focando os 
investimentos no segmento de distribuição. 
“Isso quer dizer que haverá melhoria com a 
mudança de rede monofásica para trifásica, 
instalação de quatro novas subestações de 
energia, mais de 1.100 obras, só nesta região, 
para que todos os consumidores possam sen-
tir avanços significativos”, afirmou. O inves-
timento inclui, também, equipamentos mais 
modernos, que fazem religação automática.

Paulo Orso, presidente do Sindicato Rural 
de Cascavel, elogiou a iniciativa e disse que 

Governador Ratinho Júnior: “ Vamos corrigir um problema histórico da região Oeste”

a Copel ficou alguns anos investindo fora do 
Paraná e que já estava na hora de retomar os 
investimentos aqui. “Energia é fundamental e 
precisamos dessa segurança para produzir. 
Produtores da região já tiveram muitos preju-
ízos devido a instabilidade da rede”. 

O anúncio de investimentos da Copel foi 
destacado pelos prefeitos da região. “É uma 
demanda de muito tempo, principalmente 
para essa região, uma que mais crescem no 
Estado e que alavanca a economia do País 
como um todo”, afirmou o prefeito de Palotina, 
Jucenir Leandro Stentzler.

Stentzler mencionou a necessidade de o 
pequeno produtor evoluir no uso de tecnolo-
gia. “Nesta região abatemos quase 600 mil 
frangos por dia. A produção, desde a criação 
do pintinho até o crescimento da ave, tem de 
ser climatizada e isso demanda energia”, dis-
se o prefeito. Ele lembrou que o Oeste vive um 
momento de expansão da produção de peixe, 
que também exige energia elétrica para criar 
condições favoráveis para a cadeia produti-
va. As perdas entram na casa dos milhares 
quando há alguma queda de energia elétrica”, 

Em 2019, as obras estruturantes, que 
dão suporte à rede que leva energia ao con-
sumidor, receberão R$ 84 milhões no Oeste 
do Paraná, o que representa 33% do total 
destinado ao Estado (R$ 249 milhões). A 
região terá quatro novas subestações de al-
ta-tensão que, junto com 200 quilômetros 
de novas redes (também de alta-tensão), 
vão garantir confiabilidade energética para 
a região.

As redes de média tensão, que levam 
energia ao consumidor final, contarão com 
um reforço de cerca de 1.100 novas obras 
até 2021, representando um total de R$ 

Subestações e 200 km de rede
99 milhões. Nesses três anos, a Copel vai 
instalar duas novas subestações de média 
tensão, 440 quilômetros de redes, 42 regu-
ladores de tensão e 805 religadores auto-
máticos, além de dispositivos self healing 
em regiões rurais.

Os religadores garantem que a rede 
elétrica não desligue em eventos transi-
tórios, como descargas atmosféricas ou 
galhos que encostam na rede. Já os self 
healing são sistemas automáticos integra-
dos que isolam o defeito em um pequeno 
trecho, informando o operador do sistema 
onde é preciso atuar.

afirmou.
O produtor Adelir Delmagro tem quatro 

barracões de criação de frango e precisa do 
reforço de geradores a diesel para não ser 
surpreendido com a queda de energia, o que 
acaba aumentando os custos de produção. 

“Energia é um problema muito sério, porque 
dependemos dela para produzir. Um gerador 
consome de 10 a 12 litros de diesel por hora. O 
custo quando falta energia é muito maior com 
o diesel. E se um gerador der problema fica-
mos a mercê”, contou.

Em Cafelândia, 1,1 mil produtores rurais se reuuniram com o governador
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R. Rio Grande do Sul, 928
Fone (45) 3223-9365

Avenida Brasil, 6436
Fone (45) 3038-5851
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ÓCULOS
NA HORA!

ANOS

Tem pressa?
Nas Óticas Curitiba, você deixa
sua receita e em 60 minutos
seus óculos ficam prontos!
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PROTEÍNA VEGETAL

“Pulse Day” ofereceu
opções aos agricultores
Evento destinado a produtores, 
técnicos, estudantes e 
profissionais da cadeia 
de alimentação foi uma 
oportunidade para conhecer um 
dos mercados que mais cresce no 
mundo 

A Fundetec (Fundação para Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico de Cascavel), 
a Areac (Associação Regional dos Engenhei-
ros Agrônomos de Cascavel) e o Ibrafe (Ins-
tituto Brasileiro do Feijão e Pulses) promo-
veram nos dias 16 e 17 de maio, na Agrotec, 
em Cascavel, o Pulse Day.As “Pulses” são as 
leguminosas secas, representadas no Brasil 
pelo feijão, a ervilha, a lentilha e o grão-de-
-bico. Além delas, grãos selecionados tam-
bém foram apresentados no evento.

Segundo um dos organizadores do evento, 
o engenheiro agrônomo Airton Citolin, as pul-
ses e os grãos selecionados são possibilidades 
reais de investimento para os agricultores e 
na maioria das vezes são bem mais rentáveis 
que os cultivos tradicionais. “São alternativas 
de cultivo com potencial grande para ser ex-
plorado. A nossa intenção foi mostrar isso a 
campo e debater com os presentes sobre essas 
possibilidades”, disse. “As pulses são também 
importantes alternativas de rotação de cultu-
ra”, frisou. 

Além disso, Airton citou que em recen-
te relatório a FAO (Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura) reco-
menda a ingestão desses grãos na alimenta-
ção diária da população, o que faz com que 
haja ainda mais mercado para elas. “O mundo 
consome muita proteína vegetal, principal-
mente a Índia, mercado que o Brasil ainda 
não tem tanto espaço”.  Todas as pulses es-
tavam semeadas na Agrotec. Com relação aos 
grãos selecionados, os agricultores puderam 
ver a quinoa, chia, gergelim, girassol, pipoca, 
painço, alpiste e amendoim. 

Luiz Vizeu, da Indústrias Colombo, de 
São Paulo, foi um dos palestrantes. Ele expli-
cou aos presentes as diferenças da colheita do 
feijão e do amendoim e quanto isso representa 

na qualidade dos produtos. “Como em todas as 
lavouras, a colheita é uma etapa fundamental 
no processo produtivo. Por isso o ideal nessas 
culturas é fazer de forma indireta. No feijão, 
o ideal é enleirar, deixar e só depois recolher. 
Isso dá qualidade, não precisa de dessecante, 
gera menos perdas e mais lucro”, declarou.

Ele também apresentou a viabilidade do 
amendoim. Com relação a parte comercial, 
Luiz disse que o produtor tem que pensar 
nos compradores antes de plantar e utilizar o 
exemplo do estado de São Paulo, que possui 
diversas cooperativas no ramo e é responsável 
por 100% da exportação do amendoim brasi-
leiro. “90% do que é produzido no Brasil é em 
São Paulo. O mercado exportador é grande, 
mas rigoroso. Essas cooperativas se especia-
lizaram no setor e fazem um trabalho muito 

Evento possibilitou conhecer novas opções para lavouras comerciais

sério. O mercado de fora paga em média 1.400 
dólares por tonelada. Internamente, o preço 
varia entre R$ 45 o saco de 25 quilos. 

Marcelo Luders, presidente do Ibrafe 
(Instituto Brasileiro do Feijão e Pulses), des-
tacou a importância da “descomoditização” 
brasileira e do produtor investir em opções 
diferentes. “Foi uma oportunidade dos pro-
dutores verem essas variedades a campo. Foi 
um evento importante para os produtores se 
relacionarem com as empresas e terem aces-
so às culturas que não são tradicionais”, re-
sumiu. 

Xavier Sarolli, produtor rural, disse que o 
evento foi interessante para conhecer as va-
riedades e investir na produção de alimentos 
consumidos diretamente pelos humanos, os 
quais muitas vezes são importados. 

SAÚDE

Implante dentário traz 
mais qualidade de vida
A evolução das técnicas 
odontológicas de implantes de 
estruturas de titânio possibilitam 
o reestabelecimento da saúde 
bucal e da qualidade de vida 

Há alguns anos não havia outra solução 
para a perda de dentes, total ou parcial, senão 
a colocação de próteses (pontes ou dentadu-
ras), uma solução que em muitas situações, 
não traz o conforto nem o total reestabele-
cimento da qualidade de vida dos pacientes. 
A solução para o problema veio com o surgi-
mento da técnica de implante dentário, onde 
utiliza-se um suporte ou estrutura de metal 
(normalmente de titânio) posicionada cirur-
gicamente no osso maxilar abaixo da gengiva 
para substituir as raízes dentárias. Uma vez 
colocadas, essas estruturas permitem ao den-
tista montar dentes substitutos sobre eles.

O cirurgião dentista Silvio Jorge João 
de Oliveira Neto, que é mestre especialista 
e mestre em Ortodontia pela Universidade 
Paranaense (Unipar) explica que, “por serem 
integrados ao osso, os implantes oferecem 
um suporte estável para os dentes artificiais. 
Próteses parciais e totais montadas sobre 
implantes não escorregarão nem mudarão de 
posição na boca, um grande benefício durante 
a alimentação e fala”, salienta o profissional. 
Dr. Silvio Jorge é o responsável técnico pela 
Clínica Dente Saúde, localizada em Cascavel, 
que oferece a técnica do implante aos seus 
pacientes, entre outros serviços odontológico.  
A Dente Saúde possui convênio com o Sin-
dicato Rural de Cascavel e oferece descontos 
exclusivos para seus associados. 

O profissional salienta que o implante 
dentário confere ao paciente mais segurança 
em todas as funções bucais proporcionando 
uma situação mais natural do que pontes ou 
dentaduras convencionais. “Para algumas 
pessoas, as próteses e dentaduras comuns 
são simplesmente desconfortáveis ou até in-
viáveis, devido a pontos doloridos ou falta de 
adaptação a estes aparelhos. Além disso, as 
pontes comuns devem ser ligadas aos dentes 
em ambos os lados do espaço deixado pelo 
dente ausente. Com a colocação de implan-

parcial ou totalmente desdentados. “Neste 
tipo, os suportes são implantados por meio 
cirúrgico diretamente no osso maxilar. O pe-
ríodo da osseointegração (integração ao osso) 
que leva em média 4 a 6 meses. Após este 
período, uma segunda cirurgia é necessária 
para ligar o implante ao meio bucal, nesta fase 
o cirurgião dentista remove a gengiva que está 
recobrindo o implante e finalmente, um dente 
artificial (ou dentes) é conectado ao implante, 
individualmente, ou agrupado em uma próte-
se”, afirma dr. Sílvio.

A prótese então é parafusada sobre os im-
plantes e retirada apenas pelo dentista. Tam-
bém há a opção de colocar uma prótese total 
removível. “Este outro tipo é como uma den-
tadura, porém, tem um encaixe em uma barra 
que conecta os implantes, conferindo mais 
estabilidade e retenção. Ela pode ser retirada 
pelo paciente e por isto a sua higienização é 
facilitada”, informa o cirurgião dentista.

Mas o importante é a qualidade de vida 
que a técnica proporciona aos pacientes. “A 
grande vantagem é o restabelecimento da 
mastigação e a possibilidade de sentir nova-
mente o sabor dos alimentos”, afirma dr. Síl-
vio. “Convidamos os associados do Sindicato 
Rural a nos fazerem uma visita para conhece-
rem nossa clínica e as vantagens que o nosso 
convênio oferece”, finaliza o profissional. A 
Dente Saúde está localizada na Rua Rio de 
Janeiro, quase esquina com a Rua General 
Osório, no centro de Cascavel.

tes não é necessário preparar ou desgastar 
um dente natural para apoiar os novos dentes 
substitutos no lugar como é feito em pontes 
fixas convencionais”, afirma.

Mas para receber um implante, é preciso 
que você tenha gengivas saudáveis e ossos 
adequados para sustentá-lo. Você também 
deve comprometer-se a manter estas estrutu-
ras saudáveis. Uma higiene bucal meticulosa 
e visitas regulares ao dentista são essenciais 
para o sucesso a longo prazo de seus implan-
tes. O tipo de implante mais recomendado na 
atualidade é o ósseo integrado que se mostrou 
uma revolução no tratamento de pacientes 

Dr. Silvio Jorge João de Oliveira Neto é 
especialista e mestre em Ortodontia pela Unipar

Como funciona
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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
Fone (45) 3039-1900

ÓTICAS CAROL
Desconto de 25% a vista.

Rua Paraná, 2941
Telefone 3039-4222

ÓTICA OCULAR
30% de desconto - Avenida Paraná 2999 

Fone (45) 3038-7897 / 99983-7896

UNIMED CASCAVEL
Planos de saúde - Fone 3225 - 3437

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

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

SIND LOJAS
Consultas e Exames - Fone 3225- 3437

KARIN SACK OREJUELA - PSIQUIATRA
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

Convênios
SALUTE ODONTOLOGIA INTEGRADA

Rua Recife, 1132 - Cascavel/PR
Fone 3096-3241

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

Fone (45) 99133-0573 / 99904-9663

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

Cascavel – Pr. Telefone 3038-7555

CLÍNICA REHABILITTARE ESTÉTICA
E REABILITAÇÃO ODONTOLÓGICO

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

AGRO

TOZOAGRO SEMENTES
Condições especiais nos produtos de verão

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

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

2439 - Fone 3222-2757

AGRO DOMUS INSUMOS
5% de desconto

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

AGRIBOI - PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS

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

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

PLANTPLAN - PLANEJAMENTO 
AGRÍCOLA

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

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

- Fone (45) 99146-2976

AGROPRO MONITOR
20% a 30% de desconto  - Rua Leão 

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

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

SAÚDE

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

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

2633.

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA 
ORTOFFÍSIO

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

R.Antonio Massaneiro, 490 - Fone 3035-
2955

PSICÓLOGA MARIANA SOSSELA
(CRP 08/16211)

R. Sta Catarina, 1023 - Fone 3039-1211

PISCÓLOGA E ACUPUNTURISTA
LAURA F. R. VARGAS

(CRP-08/11266) - Até 25% 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

REDECLIN
Medicina e Segurança do Trabalho - Av. 

Brasil, 5964 - Fone 3223-4662

ODONTO LINE
Rua Erechim, 1421

Fone (45) 3037-7840

SERVIÇOS

EVOLUZE CONTABILIDADE
E GESTÃO DE PESSOAS

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

9993-4414.

FOTOCLIQUE FILMAGENS E 
FOTOGRAFIAS
30% de desconto

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

AGROSOLDAS
20% de desconto

Rua Olíva Fosqueira Sotilla, 221 BR 277 
- Km 596 - Núcleo Ind. Guarujá - CEP 
85.804-200 - Fone (45) 3228-1906/ 

9915-3275

GALERIA DAS FLORES
FLORICULTURA E DECORAÇÕES

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

3º TABELIONATO DE NOTAS
15% de desconto

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

INSTITUTO MIX DE PROFISSÕES
30% de desconto

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

SEGURO DE VIDA ARCOSUL
Zeca – Fone 3035 – 5000

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

Fone (45) 9968-8865

B&M CONSULTORIA
20% de desconto - Rua Presidente 

Kennedy, 839 - Fone (45) 3035-7986

MULTIPEÇAS
5% de desconto - Av. Tancredo Neves, 

744 - Fone (45) 3226-6126

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

MECÂNICA UNIÃO
10% de desconto - Rua Paraná, 3894

Fone (45) 3223-2096

AVANTH SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS LTDA.

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

PRÉ-MOLDADOS PADRÃO
Marechal Cândido Rondon/PR

Fone (45) 3254-6516

MASTER SOLAR ENERGIA
FOTOVOLTAICA

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

RESTAURANTE

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

Fone (45) 3035-5502

HOTELARIA

HARBOR HOTÉIS
10% de desconto

Rua Treze de Maio, 710 - Fone (45) 
3218-1818

HOTEL BOURBON CASCAVEL
Associados, dependentes de associados 
e colaboradores tem 10% de desconto 
sobre a tarifa do hotel em Cascavel - 

Fone (45) 3220-4400 

LIVRARIA E PAPELARIA

O MUNDO DO LIVRO
10% de desconto

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

SUPRIVEL PAPELARIA
10% de desconto

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

ENSINO & EDUCAÇÃO

UNIVEL
10% de desconto na mensalidade + 

10% de pontualidade no pagamento do 
boleto nos cursos EAD. No presencial, 

desconto de 10% na mensalidade + 10% 
de pontualidade (apenas para os cursos de 
Agronomia e Medicina Veterinária).  Av. 
Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
- Cascavel – PR / Felipe 45 9 9819-7171 

-  admin@univel.br

UNICESUMAR
20% de desconto

Av. Brasil, 3732 - Fone (45) 3035-3355

UNOPAR
10% a 30% de desconto - Av Rocha 

Pombo 2005 - Cascavel/PR
Fone (45) 3322-9027

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

MINDS ENGLISH SCHOOL
20% ou 30% de desconto

Rua General Osório, 3227- Centro
Fone (45) 99901-1797

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

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

3096-8686

MICROLINS INFORMÁTICA
25% de desconto

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

KNN IDIOMAS
40% de desconto na mensalidade - R. 

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

COLOQUE SUA 
EMPRESA AQUI!

Entre em contato
hoje mesmo!

Fone (45) 3224-3437

Torne-a uma conveniada 
do Sindicato Rural de 

Cascavel e ofereça seus 
serviços e produtos para 

nossos associados! 
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12/07/1957 JOSE ROMILDO VICENTINI
12/07/1971 RENATO ARCHILE MARTINI
12/07/1986 RAFAEL SANTIN
13/07/1946 DELFINO ANTONIO SIMONETTI
13/07/1952 NESTOR SALVATTI
13/07/1965 ADELINO RIBEIRO SILVA
13/07/1974 ADALBERTO CARLOS MORAIS
14/07/1978 EDUARDO OLEINIK
14/07/1967 CELSO HIDEKI KIMURA
14/07/1977 GUSTAVO VICENTIN ROMERO
14/07/1960 BERNARDO MILANO JUNIOR
15/07/1937 ORIDES CARNIEL
15/07/1962 ONIVALDO ABATTI
16/07/1975 FERNANDA C. V. ROMERO BIAGI
18/07/1970 SIMONE SMARCZEWSKI COSTANZO
18/07/1955 HEINZ SELBMANN
18/07/1979 FRANCISCO ROSSI
19/07/1952 ANA MARIA SPECHT
19/07/1975 MARLI CHERLOWSKI
19/07/1940 NELSON PERTUZATTI
19/07/1987 MARISA STACHELSKI
20/07/1938 MILTON PEDRO LAGO
20/07/1941 JULIO SHUNITI OGASSAWARA
20/07/1968 GUILHERME LAGO NETO
21/07/1944 ARI CASSOL
21/07/1934 FRANCISCO SMARCZEWSKI
22/07/1936 ELSON GONCALVES VIANA
22/07/1948 CELESTE TEBALDI
23/07/1983 MARCIO ROBERTO DAL GALO
23/07/1935 LYRO ILTOR KOPPENHAGEN
23/07/1951 OSVALDO JOSE B. CASAGRANDE
23/07/1950 JOCE MARI SCHEFFER MASSAROLLO
24/07/1975 ADAO APARECIDO RODRIGUES
24/07/1942 IVO CENI
24/07/1934 ELIZEU WILLY SENN
25/07/1959 ENI FATIMA COLHER DA SILVA
25/07/1936 AGENOR TOMBINI
25/07/1962 JAIRO FRARE
25/07/1970 JAIR FRANCISCO NUNES
26/07/1962 JOSE STEFANELLO
26/07/1973 GIOVANI WEBBER
26/07/1956 ADAIR OLDONI
27/07/1964 AGASSIZ LINHARES NETO
27/07/1990 VANESSA MIRIAN DOLLA
27/07/1973 JONAS RIBERIO DE LIMA
28/07/1982 ALEXANDRE DA SILVA FORTES
28/07/1938 LEDA THEREZINHA STIEVEN LAGO
29/07/1945 IVONE MARTHA BAUTITZ
29/07/1959 EDMUNDO ASCARI
29/07/1976 ELDER CLAYTON CAPELLETTO
29/07/1965 OSMAR SZTOLZ
29/07/1994 LEONARDO ANTONIO R.  FEDATO
30/07/1968 CELIO PIOVESAN
31/07/1963 MARILIA AZAMBUJA DE P. PIOVESAN
31/07/1946 ANGELO CUSTODIO ROMERO EUGENIO
31/07/1965 JOAO PAULO ZITTERELL
31/07/1965 LILIANE C. DA SILVA BARREIROS

22/06/1969 CLAUDIA FESTUGATO
22/06/1968 PEDRO TOALDO
22/06/1947 JOAO BALDISSERA
23/06/1962 JOÃO MOREIRA DE LIMA
23/06/1936 HATSURO OKABE
23/06/1938 KIMIO MATSUSHITA
23/06/1936 DIONISIO TODESCAT
23/06/1949 LUZINETE MOREIRA CONSTANTINO
24/06/1955 JOÃO TRAPP
24/06/1938 JOAO SLUZALA FILHO
24/06/1943 SEDENEI JOÃO LUPATINI
24/06/1964 JOAO PEDRO CARNIEL
24/06/1956 ODAIR MARCHIOTTI
24/06/1971 FABIO HENRIQUE KONOPATZKI
24/06/1957 ROSELE JOAO SALVATI
25/06/1952 JOSE MARIA DE CASTILHOS MARTINS
25/06/1969 MARCOS ROBERTO MARCOM
25/06/1946 NESTOR JOÃO SOCCOL
25/06/1984 CAROLINE DE CASSIA F.  B. VELASCO
26/06/1952 VALDIR JOSE BARICHELLO
26/06/1930 PAULO MONTEIRO DE BARROS VIEIRA
26/06/1957 JOÃO RAUL COLPO
26/06/1941 MARIA DA GLORIA C.  DAMASCENO
27/06/1942 SELVINO SIMCH
27/06/1942 JOÃO BATISTA H. DE ALMEIDA
27/06/1957 VALDIR KRAUSE
27/06/1977 EMESON SIQUEIRA
27/06/1963 ADELAR JOSE DE ARAUJO
27/06/1942 JOAO BATISTA HARO DE ALMEIDA
28/06/1938 IBRAHIN FAIAD
28/06/1957 RENO PAULO KUNZ
28/06/1965 OSVALDO GELINSKI
29/06/1946 PEDRO MACANHÃO SOBRINHO
29/06/1945 PRIMO NARDI
30/06/1949 CESAR ALVES
30/06/1937 IRAIDES TESTA BORTOLATTO

01/07/1956 CLOVIS PEDRO BASTIAN
02/07/1944 AKIRA NAKANISHI
03/07/1969 OSMAR LUIS BONAMIGO
05/07/1932 ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
05/07/1940 NELLI CRIMINACIO FERNANDES
06/07/1947 VALMOR STOFELA E/OU
08/07/1959 NEUSA MARIA NICHETTI BUSSADORI
08/07/1959 LEONOR GESUALDO DE OLIVEIRA
08/07/1964 ELZA MARIA DE ARAUJO PINTO
09/07/1991 LUANA CAROLINE WAGNER
10/07/1933 CARLOS PEDRO PIANA
10/07/1940 IVO JOSE FAGUNDES
10/07/1967 MARCIA FESTUGATO CANTO
10/07/1951 RENATO LUIZ OTTONI GUEDES
11/07/1973 LUCIANA ORIBKA
11/07/1959 ADALBERTO LUIZ BILIBIO
11/07/1965 ANTONIO CARLOS DE QUEIROZ
12/07/1947 LUIZ GONZAGA DE ANDRADE
12/07/1940 JURACI ANTONIO BORTOLOTTO

Parabéns!
10/06/1976 MARIA DO ROSARIO SCAPPA SILVEIRA
11/06/1948 VILMAR ANTONIO REDIVO
11/06/1924 HERMINIO GONÇALVES
11/06/1956 ROSANGELA GONÇALVES COSTA
11/06/1961 DEOCLIDES ANTONIO FROZA
11/06/1972 ELIO BAGINI
11/06/1938 HENRIQUE STRINGARI
11/06/1958 IDILSA FERMO
12/06/1928 ANTONIO DIONIZIO BOSQUIROLLI
12/06/1964 ROSEL ANTONIO BOBATO
12/06/1982 RODRIGO MARMENTINI
12/06/1969 MONICA SAROLLI SILVA
12/06/1966 HELIO ANTONIO ZUANAZZI
13/06/1959 MARIA OTILIA ROD. MENEGAZ
13/06/1940 ANTONIO CONTE
13/06/1963 ADELAR ANTONIO SCHIMIDT
14/06/1963 IVAN ANTONIO JACOMINI
14/06/1958 MARCIO ANTONIO DIAS NAPOLI
14/06/1957 ADELINO CARVAT
15/06/1959 ALAMIR NUNES VIEIRA
15/06/1946 ADIR WEBBER
15/06/1926 PAULO GESCHONKE
15/06/1939 SALAZAR BARREIROS
16/06/1932 ARTEMIO DELAI
16/06/1945 ERALDO OLEINIK
17/06/1959 MAURO JOAO DOLLA
17/06/1961 SIMAO MACULAN
17/06/1932 GENI MORESCO TONDO
18/06/1927 TELVINO MANTOVANI
18/06/1948 DIRCEU GALINA
18/06/1939 DINO ANTONIO ZARDO
18/06/1955 CEZAR LUIZ DONDONI
19/06/1928 ORLANDO BREGOLI
19/06/1948 NATALICIO SLONGO
19/06/1963 VILMAR DE CAMPOS
19/06/1946 JOSE NARCI SEIMETZ
19/06/1959 JOSEMAR GILBERTO TONDO
20/06/1957 SADI MANTANARI
20/06/1959 VILMAR ANTONIO IGREJA
20/06/1944 EDI VERRUCH FUCHS
20/06/1970 LINDIOMAR APARECIDO ZANCAN
20/06/1959 MARIA ALICE MEURER
20/06/1938 CLUDEMIRO MARIA JORGE
20/06/1934 ALZIRA TEREZA CENI PAN
20/06/1963 REINALDO NERES DE JESUS
21/06/1945 LUIZ CAVICHIONI
21/06/1943 LUIZ KREFTA
21/06/1942 LUIZ TEBALDI SOBRINHO
21/06/1958 NILTO GALLINA
21/06/1947 LAURO ANDRUCHEVITZ
21/06/1988 ELIZETE FATIMA LOURENCE
22/06/1946 JOÃO CASTURINO GONÇALVES
22/06/1953 MARIA ROSA HIPOLITO P.  DE SOUZA
22/06/1953 IDELMO LUIZ DE NARDIN
22/06/1971 DULCINEI APARECIDA G.  CAMILLO
22/06/1963 SAURO FRANCISCO CORBARI

JULHO

JUNHO

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

Venha você também juntar forças com uma entidade 
que há mais de 50 anos representa e defende 

diariamente os interesses dos produtores rurais! 

Entre em contato e associe-se hoje mesmo!
Fone (45) 3224-3437

Americo Brasilinho Guero 
- Colonia Cielito - Pecuária 
de Corte

Domingos Zelinski - 
Espigão Azul - Soja, Trigo 
e Milho

Ivete Piva -  Linha Ferlin 
- Soja

Osvaldo Gelinski - Colônia 
Melissa - Milho e Soja

Ana Salvadori - Japora-MS 
- Pecuária de corte e de leite

Eliane Rossi- Linha Guavirá 
- Grãos

Leonardo Roncaglio Fedato 
- Catanduvas - soja, milho, 
trigo

Pamela Leticia Vesaro 
-Colônia Cielito - Santa 
Tereza do Oeste - Pecuária 
de Leite

Aurelio Valter Borges 
Tchopeke - Rio do Salto - 
Avicultura

Fabio de Macedo - Rio do 
Salto - Pecuária de Leite

Mairon Tiago Piva - São 
Francisco ou Lopeí - Soja

Robson Cassol - Linha 
Guavira - Milho, Soja, 
Reserva Legal 

Cesar Pereira Gomes - 
Linha Fazenda Refobas 
- Nossa Senhora do Salete - 
Pecuária de leite e sojajpg

Gregorio Salvador Titon 
- Linha Fazenda Refopas - 
milho e soja

Maria Aparecida Furlano 
Garcia - Linha Jangadinha 
- milho, horticultura e 
Pecuária de leite

Rosemeri Ranzi - Rio 47 - 
soja e trigo

Dar Scholz - São João - 
Soja, Milho e Trigo

Iolita Pinho - Santa Catarina 
- Pecuária de corte

Natalia Tolentino - Colônia 
Tormenta - Feijão

Salete Mascarello - Ceu 
Azul - pecuária de corte

Valdir dos Santos - Rio 
Diamante - milho, soja e 
pecuária de leite

Valdir Gotz - Linha Peroba - 
soja, trigo e milho
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PLANO DE SAÚDE

Mais produtividade
e segurança para 

o homem do campo.

Contrate agora!
(45) 3225.3437

O fundador e ex-presidente da Embrapa, 
Eliseu Alves, diversas vezes discorre sobre o 
impacto do conhecimento chamado “não cris-
talizado” ou, como ele mesmo define, “ao que 
está entre as orelhas”. Isso nos faz refletir so-
bre como as tecnologias geradas pela Embrapa 
Gado de Corte, em seus 42 anos, impactaram 
na pecuária de corte brasileira.

De fato, a inovação é mais facilmente ob-
servada quando o processo envolve um insumo 
tangível, “cristalizado”. De maneira geral, o in-
tangível é difícil de perceber e mensurar. É neste 
contexto, entretanto, que tecnologias e conhe-
cimentos foram disponibilizados pela Embrapa 
Gado de Corte desde a sua fundação. Apesar 
de produtos/insumos ou tecnologias “cristali-
zadas” terem sido lançadas no mercado nos úl-
timos anos, como: as cultivares forrageiras dos 
gêneros Brachiaria, Panicum e Stylosanthes; o 
uso de touros melhoradores; a Balança de Pas-
sagem - Balpass; os testes de diagnósticos para 
doenças; e os sensores de temperatura corpo-
ral. Muitos dos principais avanços na pecuária 
bovina de corte devem-se a práticas e processos 
agropecuários lançados, as tecnologias “não-
-cristalizadas”.

O primeiro exemplo é o controle estraté-
gico de parasitos. Ainda no século passado, 
precisamente maio de 1995, o Centro Nacional 
de Pesquisa de Gado de Corte publicou o docu-
mento sobre controle estratégico da vermino-
se bovina, de autoria dos pesquisadores Ivo 
Bianchin e Michael R. Honer, o qual explica 
como proceder para o controle estratégico da 
verminose em bovinos de corte. Desde então, 
o controle estratégico é realizado, em todo o 
País, seguindo tal recomendação. Neste pe-
ríodo, vários produtos foram lançados para 
controle, mas o estratégico idealizado há mais 
de 20 anos, que por vezes é adaptado às novas 
condições, continua valendo.

Recentemente, os pecuaristas brasileiros 
passaram a sofrer com surtos de mosca-dos-
-estábulos, praga sem ainda um produto efi-
ciente para combate. Assim, o manejo preven-
tivo e o controle são realizados com base no 
conhecimento existente sobre a biologia do in-
seto. A transformação do conhecimento teórico 
em aplicações práticas foi que permitiu signi-
ficativas intervenções nos sistemas produtivos 
capazes de minimizar os impactos causados 
pelos surtos.

Artigo LUCIMARA CHIARI

Conhecimento para inovação na pecuária de corte
passou a crescer a taxas de 3,32% ao ano. No 
entanto, a troca da espécie forrageira por si só 
não determinará a melhoria na produtividade 
animal se outras práticas de manejo não forem 
adotadas para equilibrar o complexo solo-plan-
ta-animal.

A simples substituição por forrageiras 
“milagrosas”, tecnologias “cristalizadas”, sem 
práticas de manejo adequadas é responsável 
pela menor expansão e curta duração da vida 
das novas cultivares. A reposição de nutrientes 
e o manejo correto das pastagens, tecnologias 
“não-cristalizadas”, são premissas básicas 
para manter ou elevar a produtividade animal 
em sistemas pastoris. Em sistemas intensivos 
de produção utilizando pastos de capim-mom-
baça, por exemplo, é possível obter incrementos 
de 14 @/ha/ano com o correto manejo do pas-
tejo aliado à reposição periódica de nutrientes.

Além de incrementos em produção animal, 
o manejo correto da pastagem contribui para 
uma pecuária mais eficiente, reduzindo a ida-
de de abate dos animais em pastejo. No Bioma 
Cerrado, com manejo adequado e manutenção 
da fertilidade, é possível incrementar a lotação 
animal de 0,8 para 1,5 UA/ha. Tal incremento 
não só libera áreas para a agricultura como per-
mite melhor uso da logística instalada.

Uma ressalva final, hoje todas as cultivares 
disponíveis apresentam limitações passíveis 
de aperfeiçoamento via melhoramento genéti-
co. Dentre os desafios para os programas de 
melhoramento de forrageiras tropicais estão a 
diversificação, a estacionalidade da produção 
e as pressões bióticas e abióticas. Concomi-
tantemente, novos desafios se apresentam 
em decorrência da necessidade de elevação da 
produtividade animal a pasto, da especialização 
de sistemas de produção, da expansão ou da 
migração da pecuária para ambientes marginais 
e da maior expressão dos problemas fitossani-
tários nos agroecossistemas. 

A autora é chefe-adjunta de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Embrapa Gado de 
Corte - Colaboração: Fabiana Villa Alves, 
pesquisadora em ambiência e conforto animal; 
Paulo Henrique Duarte Cançado, pesquisador 
em parasitologia; Rodrigo Amorim Barbosa, 
pesquisador em manejo de pastagem; Rodrigo 
da Costa Gomes, pesquisador em nutrição ani-
mal.

Agora com um olhar para a produção ani-
mal, os trabalhos para consolidar o processo de 
melhoramento genético de bovinos de corte no 
Brasil contaram com a expressiva geração de 
conhecimentos e o desenvolvimento de ações 
pela Embrapa para colocar conceitos, como a 
diferença esperada na progênie (DEP) e a ava-
liação de touros jovens (ATJ) em prática. Hoje, 
tais conhecimentos são aplicados quase na 
totalidade dos criatórios e programas de me-
lhoramento genético e são fundamentais para a 
evolução das principais raças utilizadas para a 
produção de carne bovina.

O embasamento inicial para a definição das 
práticas de suplementação alimentar de bovi-
nos a pasto também passou pelos especialistas 
da Embrapa Gado de Corte, que auxiliaram na 
construção de uma indústria que movimenta, 
atualmente, mais de 13 bilhões de reais por ano.

Outro exemplo “não-cristalizado” envolve 
os inovadores sistemas integrados de produção, 
em todas as suas possíveis combinações. Eles 
aportam, além de aumento na produtividade, 
efeitos ambientais, sociais e econômicos aos 
sistemas convencionais. Com cerca de 12,5 
milhões de hectares implantados, o sucesso de 
sua propagação nos cinco Biomas brasileiros 
não decorre estritamente da disponibilidade 
de tecnologias físicas (ou cristalizadas) espe-
cíficas, como sementes, forrageiras adaptadas 
ao sombreamento, mudas de espécies arbóre-
as, adubos e implementos. De fato, o trabalho 
realizado pela Empresa gerando informações 
e transferindo-as aos produtores por meio de 
Unidades Tecnológicas de Referência (URT) é 
um fator primordial para sua expansão, tor-
nando o Brasil um exemplo de intensificação 
sustentável em base tropical.

Neste contexto, valores intangíveis e de 
complexa percepção, como a mitigação dos efei-
tos climáticos adversos, a melhoria do micro-
clima, o bem-estar animal, o aumento da biodi-
versidade, a mitigação das emissões dos gases 
de efeito estufa, a redução da pegada hídrica e a 
valorização da paisagem, constituem, também, 
aspectos positivos dos sistemas e impulsionam 
sua adoção e reconhecimento.

Por fim, a pecuária de corte brasileira está 
quase em sua totalidade baseada em pastagens 
como base alimentar e que foi com os novos 
materiais forrageiros, desenvolvidos a partir 
da década de 80, que a produtividade animal 
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