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OOOOO desafio de estruturar a produção de ovinos e caprinos na região
de Cascavel e conquistar mercado está sendo vencido através da

organização. Um grupo de criadores apostou nesta estratégia eficien-
te, deflagrada inicialmente com uma associação, a Acocop, que evo-
luiu para a fundação de uma cooperativa agroindustrial – a C’Victa.

Esse trabalho avança com a ampliação dos plantéis e a formação
de rebanhos de elevado padrão. Há uma crescente profissionalização
na atividade. Técnicas de manejo, nutrição e sanidade são aprimo-
radas; instalações passam por melhorias; raças são selecionadas
de acordo com o clima local, áreas rurais e alimentação disponí-
veis na região.

A ovinocaprinocultura começa a atrair aqui o interesse de acadê-
micos, professores, pesquisadores e extensionistas, além dos produ-
tores rurais. Além disso, diversas entidades que desenvolvem ações
de apoio ao setor produtivo direcionam atenção para a atividade.

O Sindicato Rural Patronal de Cascavel tem sido aliado de primei-
ra hora na mobilização dos criadores de ovinos e caprinos. A associa-
ção e a cooperativa receberam e vem obtendo desta entidade, impor-
tante suporte logístico e financeiro – a exemplo do que é promovido
em relação a demais organizações de produtores.

Nesta tarefa se somam vários outros parceiros fundamentais para
o processo de fortalecimento da atividade, que se apresenta como
uma importante opção para ampliação de renda no campo, principal-
mente na pequena propriedade. Entre eles, Sebrae-PR, Emater-PR,
Fundetec, secretarias de Estado e Municipal de Agricultura, Senar-
PR e empresas e institutos voltados ao setor.

A ovinocaprinocultura se apresenta como atividade de relevância
em um cenário de crescimento da demanda e valorização da proteína
animal. Existe um mercado interno potencial a ser conquistado pela
produção nacional e também espaço no exterior a ocupar. É uma meta
que está sendo perseguida com a construção de novos paradigmas
nesta cadeia produtiva no Oeste do Paraná.
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A produção nacional de ovinos e
caprinos não consegue suprir a de-
manda interna. O setor enfrenta uma
série de gargalos. Entre eles, falta de
escrituração zootécnica, baixa absor-
ção de tecnologia e conhecimentos,
concorrência com abates clandesti-
nos, projetos isolados e empreendi-
mentos de verticalização da ativida-
de sem forte preocupação com a ofer-
ta de animais.

Para o mestre em agronegócios
Enio Queijada de Souza, este cenário
deixa suscetível um mercado consu-
midor com potencial para crescimen-
to. “Somos um alvo para fornecedo-
res de outros países”, afirma ele, que
coordena a Rede Aprisco, do Sebrae,
grupo de apoio a projetos voltados à
ovinocaprinocultura em todo o País.

Em entrevista à SindiRural, Enio
Souza faz um raio-x desta cadeia pro-
dutiva e defende uma maior integra-
ção entre os produtores. Ele vê falta
de capacidade para levar de fato à
expansão lucrativa do rebanho, defen-
de a necessidade de uma norma de
qualidade específica e prega a neces-
sidade de transformar genética em
gastronomia.

UM MERCADO AINDA
SEM FORNECEDOR CATIVO

ENIO QUEIJADA DE SOUZA
“Precisamos cuidar da oferta interna de carne de ovinos e
caprinos, ou seremos mercado-alvo para outros países”

www.sindicatorural.com

Como tem se comportado o con-
sumo de carne ovina e caprina?

Enio de Souza – Elas representam
menos de 5% do total de carnes
produzidas no mundo. Ainda é
cara e difícil de ser encontrada
em qualquer ponto de venda.
O crescimento da demanda si-
tua-se em torno de 2% ao ano e
nem sempre é acompanhado pela
produção, como acontece no Brasil.

E quanto aos rebanhos?
Enio de Souza – No Brasil, dimi-

nui em alguns estados e aumenta em
outros, dependendo do profissionalis-
mo do produtor e do apoio público.
Mas, de modo geral, o crescimento é
ínfimo, quase vegetativo. No mundo há
cerca de 2 bilhões de animais, sendo

57% ovinos e 43% caprinos. No Brasil,
quase 26 milhões, com proporção de
65% e 35%, respectivamente. No Para-

ná, o rebanho de ovinos beira os
600 mil e o de caprinos, 180
mil. Talvez fruto do investi-
mento em genética e animais
de elite, nos últimos anos, ul-
trapassou diversos estados do

Nordeste.

A demanda interna está sendo
satisfatoriamente suprida?

Enio de Souza – A oferta é inferior
à demanda. O mercado é comprador e
não vendedor. Praticamente não há es-
toque regulador. O produtor local, com
poucas exceções, não está tendo com-
petência para produzir na quantidade
e qualidade que o mercado requer. Em

2008, por exemplo, as importações de
carne ovina somaram US$ 25 milhões,
a maior parte do Uruguai.

Que implicações isso traz?
Enio de Souza – A fonte Uruguai

quase secou em função de mercados
mais atrativos para eles. Mas na Espa-
nha está sobrando carne, devido à cri-
se econômica. Estivemos lá em missão
técnica e fomos questionados se a car-
ne espanhola de cordeiro seria bem vin-
da no Brasil. Ou seja, se não cuidar-
mos da oferta interna, seremos ótimo
mercado-alvo para outros países. Aus-
trália, Nova Zelândia e outros ainda não
descobriram o mercado brasileiro e seu
potencial. Até quando ninguém sabe,
mas, pela agilidade de um JBS ou Mar-
frig, creio que não passa de 2011.
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Por que o produtor nacional não
consegue atender à procura?

Enio de Souza – Quando falo que
o produtor nacional não está tendo
competência, não quero dizer vontade.
Ela existe, é claro. Mas me refiro ao con-
junto de conhecimentos, habilidades e
atitudes que podem levar de fato à ex-
pansão lucrativa do rebanho. Por exem-
plo: nem 5% dos produtores adotam
escrituração zootécnica. Transferência
e apropriação de tecnologia parecem
fáceis, mas têm se mostrado muito com-
plicadas na prática.

Quais as perspectivas que se
abrem para a atividade?

Enio de Souza – Precisamos ser oti-
mistas e contar com boa vontade, di-
namismo e profissionalismo dos agen-
tes do setor. A começar pelos criadores e
autoridades públicas envolvidas na ati-
vidade. Em 1991 tínhamos mais de 32
milhões de cabeças, um recorde desde
1974, quando iniciou a Pesquisa de Pro-
dução Pecuária Municipal. Com o declí-
nio do preço da lã e a concorrência de
fibras sintéticas, houve queda no rebanho.
Agora, com a valorização da carne e seus
derivados, entramos novamente numa as-
cendente (espero). Mas a adaptação e o
crescimento do rebanho ainda não come-
çaram. Precisamos atentar para isso.

O avanço da ovinocaprinocultura
enfrenta gargalos...

Enio de Souza – Falta de escritura-
ção zootécnica nas propriedades é um
deles. Pelo menos aos que buscam qua-
lidade e formalidade nas relações de
mercado. O abate clandestino é outro
obstáculo. A descoordenação das ações,
projetos e programas públicos e priva-
dos, com falta de convergência, é tam-
bém fator que atrasa o desenvolvimen-
to global do setor. Por último, acredito
que o “apagão estratégico” é o mais
grave de todos. O que tem de associa-
ções querendo produzir carne sem cri-
ar animais é assustador. As associações
querem verticalizar, o que é até legíti-
mo e natural, mas estão esquecendo ou
deixando de cumprir seu negócio prin-
cipal que é o de gerar rebanho. Só a
partir da existência de rebanho é que
outras variáveis podem se desenvolver:
carne, pele, lã e leite.

O que o produtor precisa fazer
para dar um impulso na atividade?

Enio de Souza – Plano de produ-
ção coletivo e cooperativo, feito em con-
junto com agroindústrias. Isso para a
carne de modo geral. Já para o leite,
mais estados precisam ser incluídos no
programa do leite. A Conab pode ser
essencial nesse processo, juntamente
com prefeituras e o Ministério do De-
senvolvimento Agrário. As associações
devem incluir entre seus objetivos a pres-
tação de assistência técnica e elaborar
projetos de captação de recursos.

Como avalia a genética e técni-
cas de manejo utilizadas?

Enio de Souza – Segundo a Em-
brapa, não faltam tecnologias, mas sim
uso eficiente e eficaz do que se tem à
disposição. A genética brasileira está
entre as mais avançadas do mundo,
mas precisamos transformar a genéti-
ca em gastronomia. O Genecoc, por
exemplo, nas palavras de quem utili-
za, é fácil, simples e barato. Ou seja,
por que se complica tanto onde deve-
ria haver simplicidade e eficiência? Se
cada raça, associação ou criador qui-
ser ter seu próprio sistema, teremos
uma “babel” tecnológica e o avanço será
ínfimo. Uma das prioridades da Câma-
ra Setorial de Caprinos e Ovinos, na
qual sou o representante do Sebrae, é
o melhoramento genético. Há um gru-
po de trabalho para essa questão que,
espero, esteja preocupado com esses
aspectos e não estimule “guerra” de
modelos, muito nociva para o setor.

E organização dos produtores?
Enio de Souza – Já começam a se

preocupar em fazer planejamento par-
ticipativo, a ter plano de trabalho e  pla-
no de produção. Nos projetos onde há
comitê gestor e nos estados e municípi-
os com fórum ou comitê estadual, as
ações tendem a se desenvolver com mais
fluidez gerencial. No Paraná, as coope-
rativas deveriam descobrir o poder que
teriam caso se unissem. Mas também se
fizerem o dever de casa básico – produ-
ção de animais – vão conseguir forne-
cer muitos produtos para o mercado.

E o problema da comercialização,
como pode ser superado?

Enio de Souza – Através da união
para o mercado. Na Expointer presen-
ciei o começo da negociação entre os
produtores e cinco frigoríficos interes-
sados na aquisição de animais. Vamos
ver se conseguimos fazer isso na Fein-
co, com a participação da Aspaco e seus
núcleos regionais. Outro aspecto é a
qualidade das carcaças. Talvez a forma-
lização do setor passe pela edição de
uma norma de qualidade específica para
a carne, como ocorreu com o leite. Há
muita reclamação, mas pouca ação. Pre-
cisamos de medidas mais radicais.

Para conquistar mercado, que es-
tratégia o setor precisa adotar?

Enio de Souza – Idealmente o mo-
delo da Nova Zelândia é fascinante.
Mas ainda estamos muito atrás em ter-
mos de profissionalismo, rastreabilida-
de, produtividade e formalização das
transações do setor. A vantagem lá é o
índice de desfrute do rebanho e a união
dos elos através do marketing bureau,
onde se pode arrecadar recursos, inves-
tir em pesquisa, assistência técnica e
divulgação dos benefícios do consumo
da carne e seus derivados.

Mas e a estratégia possível aqui?
Enio de Souza – Devemos desen-

volver nosso próprio modelo, apren-
dendo com a bovinocultura, suinocul-
tura e avicultura. É isso que a câmara
setorial está tentando executar através
da Agenda Estratégica, que visa não só
unir como também dar um norte com-
partilhado ao setor. O desafio é espe-
lhar isso nos estados.

Que contribuição a Rede Aprisco
traz ao setor?

Enio de Souza – A rede reúne o
conjunto de projetos, parcerias e ações
do Sebrae em prol do desenvolvimen-
to da ovinocaprinocultura em 18 esta-
dos, o que pode ser verificado no site
www.redeaprisco.com.br, juntamente
com notícias, estudos e pesquisas do
setor, além de alguns casos de sucesso,
biblioteca online e eventos. Os proje-
tos estão em 588 municípios, com 285
parceiros, beneficiando quase 11 mil pro-
dutores – todos buscando resultados li-
gados ao incremento de vendas, melho-
ria de indicadores ligados à produção,
renda, ocupação e produtividade.
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ESPAÇO ABERTO
PARA CRESCER
REBANHO NACIONAL DE
OVELHAS E CABRAS NÃO
SUPRE DEMANDA INTERNA

A produção nacional de
 ovinos  e caprinos é

insuficiente para abastecer
o mercado interno. Boa
parte da demanda precisa
ser atendida com importa-
ções, principalmente do Uru-
guai. Esse é um indicativo de que exis-
te espaço para a atividade crescer na-
turalmente no País.

Segundo o IBGE, o rebanho de ovi-
nos e caprinos no final de 2009 se situ-
ava em 25,97 milhões de cabeças: a
maioria formada por ovinos (16,81
milhões). Os caprinos representavam
9,16 milhões. “O Brasil dispõe de exce-
lente acervo genético, tecnologias, pes-
quisas e indústrias especializadas”, co-
menta o criador Paulo Vallini, de Cas-
cavel. “Falta apenas produção em gran-
de escala”, acrescenta.

O Rio Grande do Sul possui o prin-
cipal plantel de ovinos, com 3,94 mi-
lhões de cabeças (2009).  Depois vem
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CONSUMO NO BRASIL
“O consumo de carne de

ovinos no País está em torno de
700 gramas por habitante/ano”,
diz o presidente da Associação
Brasileira dos Criadores de Ovi-
nos, Paulo Afonso Schwab. “Se
neste patamar o rebanho não
atende as necessidades, ima-
gine se houver um avanço na
demanda”, enfatiza. A título de
comparativo: na Argentina, o con-
sumo de carne de cordeiro é de
1,5 quilo por habitante/ano.

No tocante à lã, foram tos-
quiados 3,86 milhões de ovinos
no Brasil, no ano passado (que-
da de 1,87% em relação a
2008). A produção de lã em
2009 somou 11,39 mil tonela-
das, volume 2,12% inferior em
relação ao ano anterior.

MUNDO
900 MILHÕES DE CABEÇAS

Bahia (3 milhões) e Ceará (2 milhões).
Em quarto lugar aparece Pernambuco
(1,48 milhão), seguido pelo Piauí (1,38
milhão). O Paraná figura em sexto, com
599,9 mil ovinos.

A perspectiva é de estimulantes co-
tações para o produtor. “A ovinocultu-
ra de corte é uma excelente oportuni-
dade de negócio”, observa Vallini. A car-
ne de cordeiro é especial, sendo con-

sumida por um público fiel, de alto
poder aquisitivo.
“No País, algumas raças estão ga-
nhando terreno pela capacidade
de produzir cordeiros prontos
para abate em até 150 dias, com

excelente peso”, diz Oilson Vargas,
que atua na criação e comercialização
de reprodutores e fêmeas. “Trabalha-
mos com manejo nutricional e escritu-
ração zootécnica”, frisa o produtor.

PARANÁ
701,3 MIL

BRASIL
25,9 MILHÕES

REBANHOS DE OVINOS E CAPRINOS



CARNE, LEITE,
COURO, PELE E LÃ

Observações de Enio Queijada
Souza, coordenador da Rede Aprisco,
do Sebrae, sobre as diversas opções
na ovinocaprinocultura:

CARNE
Cada vez mais a conveniência e a pra-

ticidade prevalecerão na decisão de com-
pra. Por isso, embalagens devem ser fra-
cionadas e com informações nutricionais
e de formas de preparo. A internet pode
ser também uma ferramenta auxiliar nes-
se processo.

LEITE
Tende a ganhar espaço, o leite de

ovelha, na forma de queijos gourmet e
especiais, que por enquanto está locali-
zada na região Sul do País, mas que se

revela como uma excelente opção de ati-
vidade para a agricultura familiar e propri-
edades com até 5 ha. Já o leite de cabra
precisa seguir o rumo dos derivados de
maior valor agregado e do mercado priva-
do, como por exemplo panificadoras.

COURO E PELE
São produtos onde o desafio está di-

fícil de vencer. Os poucos curtumes não
se encontram integrados nos projetos. Há
importação de matéria-prima da África e

da China, entre outros, e o mercado, as-
sim como o da carne, é comprador. O
setor tem estado ausente da câmara se-
torial e só há preocupação com a pele
bovina. Na medida em que mais frigorífi-
cos entrem no circuito formal de projetos,
poderemos obter maior regularidade, quan-
tidade e relativa qualidade. Sem dúvida, é
o subsetor mais complicado para se de-
senvolver algo mais impactante.

LÃ
A lã convencional ou lã suja segue a

governança de mercado e não há muito
que fazer a não ser buscar produtos arte-
sanais de maior valor agregado, como aces-
sórios e artesanato. No entanto, há nichos
como a lã naturalmente colorida que tem
grande potencial. E não se pode esquecer
a inclusão de mulheres e jovens nas coo-
perativas de produção de artigos de lã.

O V I N O S   &  C A P R I N O S

Macho White Dorper “Leo 082”
Grande Campeão Francisco Beltrão 2010
Grande Campeão Campo Mourão 2010
Grande Campeão Guarapuava 2009
Reservado Grande Campeão Ponta Grossa 2009
Reservado Grande Campeão Cascavel 2009

Fêmea White Dorper
“Channel 086”

Grande Campeã
Toledo 2010

Grande Campeã Campo
Mourão 2010

Grande Campeã
Guarapuava 2009

Reservada Grande Campeã
Maringá 2010

Reservada Grande Campeã
Ponta Grossa 2009

Reservada Grande Campeã
Umuarama 2009

Fêmea Black
“Talisman 07-116”

Grande Campeã
Maringá 2010

FOZ DO IGUAÇU - PR
Telefones:
(45) 9975-3372
(45) 9900-4516
(45) 3572-4477
Email:
cabanha@cabanhabosquedasaguas.com.br

VENDA DE MATRIZES E REPRODUTORES BLACK E WHITE DORPER

Macho Black “Bosque das Águas 003”
Reservado Grande Campeão Toledo 2010

Venda de sêmen congelado ou a fresco



ASSOCIAÇÃO
FORTALECE A
PRODUÇÃO
PLANTEL DE OVINOS DA
REGIÃO DOBRA EM 5 ANOS

A C O C O P ADELAR DE ARAÚJO
Salto de qualidade
na ovinocaprinocultura
da região Oeste

Criadores isolados, falta de informa-
 ções, carência de profissionais es-

pecializados para assistência técni-
ca, planteis reduzidos, animais
de baixa qualidade e oferta de
carne local exclusivamente
clandestina. Esse era o cená-
rio da ovinocaprinocultura na
região de Cascavel, em 2005,
quando foi deflagrada mobiliza-
ção visando organizar os produtores,
com apoio do Sindicato Rural Patronal
e da Federação da Agricultura do Esta-
do do Paraná.

Em apenas cinco anos, a Associa-
ção de Criadores de Ovinos e Caprinos
do Oeste do Paraná (Acocop) já cum-
priu papel estratégico para proporcio-
nar um salto na atividade. Neste perío-
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do, o  grupo de filiados dobrou o núme-
ro de matrizes, para aproximadamente
10 mil. Além disso, vem substituindo
animais para obter um rebanho de ele-
vado potencial genético.

A Acocop, através do Sebrae-PR, re-
alizou estudo de viabilidade, que fez
diagnóstico da cadeia produtiva e apon-
tou perspectivas e necessidades. “A as-
sociação ainda estimulou a promoção
de seminários, cursos e treinamentos
com apoio do Senar-PR para criadores
e trabalhadores, visitas técnicas, parti-

cipações em câmaras técnicas e jul-
gamentos, concursos para ranki-

amento e feiras”, cita Adelar
José de Araújo, presidente da
entidade.

Ele lembra o caso da pre-
sença na Expovel, que começou

com uma cota inferior a 20 baias.
“Neste ano, foram mais de 90”, infor-
ma. Segundo Adelar, a Acocop tem tam-
bém como meta viabilizar um pavilhão
próprio para eventos no Parque de Ex-
posições de Cascavel, com 752 metros
quadrados. Pedido de apoio ao Estado
foi formulado com a entrega de proje-
to ao secretário de Estado da Agricul-
tura, Erikson Chandoha.

PASSOS IMPORTANTES
Recentemente, a Acocop

firmou parceria com o IBS
(Instituto Biosistêmico), ten-
do apoio do Sebrae-PR, que
desenvolveu um diagnóstico
na propriedade dos associa-
dos. Foram avaliadas insta-
lações, qualidade dos ani-
mais, práticas de manejo e
feitos exames – levantamen-
to que vai servir de base
para ampliar as inovações na
atividade.

A criação de uma coope-
rativa agroindustrial – C’Victa
– foi outro passo importante
concretizado pela associação.
“A iniciativa foi definida a par-
tir de planejamento promovi-
do pelo Sebrae-PR, visando
fortalecer a cadeia produtiva
na região, como solução para
o principal problema da ativi-
dade, que era a comercializa-
ção”, explica Adelar.

8  SINDIRURAL www.sindicatorural.com
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COOPERATIVA
ABRE MERCADO
PARA CARNES
INVESTIMENTO TEM A
GARANTIA DE DEMANDA

C´V I C T A

O principal gargalo na cadeia pro-
 dutiva da ovinocaprinocultura na

região de Cascavel começa a ser supe-
rado graças à criação de uma coopera-
tiva. Trata-se da C’Victa, fundada em
2007, com a missão de atuar nas áreas
de abate, processamento de cortes es-
peciais, produção de embutidos e de-
fumados e comercialização.

A cooperativa, que reúne 53 asso-
ciados, começou a abater ovinos e ca-
prinos em novembro de 2008, em um
frigorífico particular credenciado. E
deverá fechar este ano com a comerci-
alização de aproximadamente 1.600
carcaças, junto a casas de carnes, su-
permercados e restaurantes – informa
Antonio Carlos L. S. A. Maciel, diretor
da C’Victa.

Segundo ele, a demanda por car-
nes de ovinos e caprinos vem crescen-
do de forma acentuada. “Já há perío-
dos em que temos dificuldade para
atender toda a procura”, revela. De
acordo com Maciel, a cooperativa aba-
te animais com idade entre 5 e 10 me-
ses, entregues pelos associados.

Com a existência da C’Victa, os in-
vestimentos efetuados na atividade são
realizados com a certeza de deman-
da pela produção. “É uma estra-
tégia eficaz, definida através
de estudo de viabilidade de-
senvolvido pelo Sebrae-PR,
que já evidencia importantes
resultados”, enfatiza o diretor.

LINHA DE PRODUTOS
No próximo ano, a cooperativa de-

verá ampliar o volume e diversidade de
produtos disponibilizados. Isso se dará
através da unidade de manipulação, em
fase de instalação junto à Fundetec. Ela
vai funcionar em barracão com 420
metros quadrados, que está concluído.
Agora acontece licitação para aquisição
de equipamentos, incluindo máquinas
para embutidos e de embalagem a vá-
cuo e ainda câmara fria.

DIRETORIA DA C’VICTA
Presidente
José Luiz Bretana Gonzáles
Vice-presidente
Valmir Antonio Oldoni
Tesoureiro
Antonio Carlos L. S. A. Maciel

ANTÔNIO CARLOS L. S. A. MACIEL
Demanda por carnes de ovinos e caprinos vem crescendo
de forma acentuada. Já há períodos em que a C´Victa
tem dificuldade para atender toda a procura
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Victa Cooperativa
Agroindustrial
Local: Fundetec (Parque
Tecnológico de Cascavel)
F. (45) 3218-1243
e 9941-6419S
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A cooperativa também contratou
consultoria para credenciamento da

unidade no SISBI/POA (Sistema Bra-
sileiro de Inspeção de Produtos

de Origem Animal). A conquis-
ta deste selo permitirá comer-
cializar a produção em todo o
País. “Essa iniciativa será fun-
damental para um novo passo

na ampliação do mercado, o que
deve ser concretizado no segundo se-
mestre de 2011”, anuncia Maciel.



JUNTOS E
MAIS FORTES
A COOPERAÇÃO COMO
ESTRATÉGIA PARA
DESENVOLVER NEGÓCIOS

A S S O C I A T I V I S M O

ORESTES HOTZ
“União de forças viabiliza custo menor e divisão de tarefas”
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Quando os empresários, sejam eles
do campo ou da cidade, percebem

que seus interesses individuais são se-
melhantes aos anseios de outros em-
preendedores, é hora de apostar no as-
sociativismo. A cooperação é, sem dú-
vida, uma alternativa inteligente para
resolver problemas comuns e obter gan-
hos coletivos.

“Tendo objetivos em comum, tanto
pessoas físicas quanto jurídicas podem
atuar de forma coletiva. Ao contrário
do que muitos pensam, atingir objeti-
vos em grupo não significa abrir a guar-
da para a concorrência, mas sim, cres-
cer de maneira integrada. É preciso
mudar o paradigma do medo das ali-
anças”, avalia Orestes Hotz, gerente da
Regional Oeste do Sebrae/PR.

De acordo com o gerente, existem
diversas formas de união pelos mesmos
objetivos: em cooperativas, sindicatos,
fundações, organizações sociais, núcle-
os, centrais de negócios, entre outros.

“Para todas as formas de represen-
tatividade coletiva, a base é a união por
interesses em comum. O que muda, na
formação de cada uma, são represen-
tações jurídicas e formas de atuação,
mas o espírito de cooperar é comum a
todas. A ideia central, quando se fala
em associar-se, é trabalhar para o cres-
cimento do grupo do qual se faz parte
e, ao final, quem ganha é quem parti-
cipa, individualmente”, explica.

RESULTADOS SUPERIORES
O Sebrae/PR, como a Casa do Em-

preendedorismo no Estado, reforça
Orestes Hotz, tem percebido que, por
meio da integração entre pessoas ou ins-
tituições, os resultados são ainda maio-
res do que quando se atua sozinho.

“Ao longo dos anos, já auxiliamos
no desenvolvimento de diversos grupos
e continuamos a incentivar a cultura
da cooperação pelos exemplos de su-
cesso. Quando atendemos a empresas
do mesmo setor, por exemplo, perce-

bemos que as dúvidas, as necessidades
e dificuldades individuais são muito pa-
recidas. Assim, estimulamos a criação
de grupos para que, unindo forças, eles
possam realizar ações de melhoria com
um custo menor e dividindo tarefas.”

Hotz complementa que em empre-
sas ou instituições associadas os resul-
tados aparecem com maior intensida-
de. “No oeste, área de abrangência do
nosso escritório, temos exemplos de co-
operativas, núcleos e centrais de negó-
cios que melhoraram o desempenho,
assim que passaram a atuar em con-
junto. E essas alianças podem aconte-
cer não somente com empresas de mes-
mo setor, mas com aquelas que atuam
em segmentos complementares. O
apoio do Sebrae/PR tem sido desde a
implementação dos grupos, auxílio no
planejamento estratégico, assessoria
técnica, inovação e tecnologia,
workshops, treinamentos, missões na-
cionais e internacionais, entre muitos
outros”, exemplifica.

Entretanto, o gerente da Regional
Oeste do Sebrae/PR salienta que, a efe-

tividade e resultados dos trabalhos se-
rão maiores, quando além da cultura
de cooperação, todos os participantes
estejam engajados e comprometidos no
processo. “Esses grupos são constituí-
dos para atender as necessidades dos
associados. É uma via de mão dupla,
os membros são os próprios responsá-
veis pelos resultados coletivos. Não
adianta, por exemplo, o associado fi-
car esperando o que a entidade pode
fazer por ele ou por seu negócio, é pre-
ciso atuar efetivamente e de forma com-
prometida, pois a entidade são os pró-
prios associados.”

A diretoria dessas entidades, con-
forme orienta Hotz, deve ser a facilita-
dora dos processos, mas as decisões e
o foco de atuação devem se estabele-
cer a partir do consenso entre todos os
participantes. Parafraseando o discur-
so de posse do 35º presidente dos Es-
tados Unidos da América, John Kenne-
dy, o gerente ressalta: “não pergunte o
que sua entidade pode fazer por você.
Pergunte o que você pode fazer por sua
entidade”.
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OVINOCULTORES
DÃO O EXEMPLO

Segundo o consultor do Sebrae/PR
em Cascavel, Edson Braga da Silva, um
dos exemplos de cooperativismo entre
pessoas que atuam no mesmo
setor, apoiados pela entidade,
vem da Cooperativa Agroin-
dustrial C ’Victa. “Acompa-
nhamos a Victa desde o iní-
cio de sua entrada efetiva no
mercado, em 2008. Mas o pri-
meiro contato foi em 2006, com
uma consultoria de marketing para cri-
ação de logomarca e material instituci-
onal. Na época, eram alguns produto-
res de ovinos e caprinos constituídos
em grupo, mas não sabiam ao certo de
que forma atuariam no mercado e foi
aí que o Sebrae/PR entrou efetivamen-
te na história da cooperativa”, diz o
consultor do Sebrae/PR.

A primeira etapa, relembra Edson
Braga, foi desenvolver o planejamento
estratégico. “Precisávamos saber, de
fato, o que os associados queriam com
a cooperativa. Em seguida, o foco pas-
sou a ser a organização de eixos estra-
tégicos de funcionamento, para que a
Victa começasse a ter objetivos defini-
dos e os associados pudessem identifi-
car grupos de trabalho para atingir a
cada um dos objetivos previstos. Com
metas traçadas e equipes definidas, as
ações que antes estavam somente ide-
alizadas, são passadas para o papel e
logo praticadas em prol do grupo.”

A estruturação e organização de
uma cooperativa demandam tempo e
vontade dos associados, entretanto, fri-
sa o consultor, é imprescindível esta-
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belecer um planejamento bem estrutu-
rado para que a instituição possa dar
início às negociações de maneira mais
segura. “Assim que o planejamento da
Victa foi estabelecido, conseguimos ofe-

recer mais ferramentas de aprimora-
mento, melhoria de gestão e, até,

aperfeiçoamento da capacidade
produtiva aos associados”,
exemplifica.

Nesses dois anos de relaci-
onamento, o Sebrae/PR já au-

xiliou e estimulou os cooperados
na participação em feiras locais, regio-
nais, estadual e nacional do setor; con-
sultorias em mercado nos municípios
de Cascavel e Foz do Iguaçu; diagnós-
ticos sócios-produtivos nas proprieda-
des; promoção para acesso ao merca-
do, com almoços, jantares e degusta-
ção em alguns pontos de vendas; con-
sultorias em marketing; acompanha-
mento para implantação de uma uni-
dade de cortes especiais; além de di-
versos cursos, seminários e palestras.

“É importante destacar que, como
organização instituída, a cooperativa
passou a contar com o apoio de diver-
sas entidades como o Sebrae/PR, o Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar), a Fundação para o Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (Fun-
detec), o Sindicato Rural Patronal de
Cascavel, a Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Paraná (Seab) e
o Instituto Paranaense de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater), en-
tidades que também acreditam na cul-
tura de cooperação para o desenvolvi-
mento dos negócios”, assinala Edson
Braga da Silva.

PARCERIA
Diretores da C’Victa
reunidos com
técnicos do Sebrae

PLANEJAMENTO
DE AÇÕES PARA 2011

O consultor Edson Braga da
Silva assinala que a Victa conti-
nua em constante aperfeiçoamen-
to e busca por melhores resulta-
dos. “A expectativa é de melhorar
a qualidade dos animais, aumen-
tar o número de cooperados, o nú-
mero de animais para abate e,
assim, melhorar a rentabilidade de
cada associado”, relata.

Dentre as ações já planejadas
para 2011, indica o consultor, es-
tão o atendimento a campo atra-
vés dos profissionais do Instituto
Biossistêmico (IBS), por meio de
Programa SebraeTEC;  continuida-
de ao apoio ao processo de ges-
tão e organização social da Victa;
estudo de viabilidade de mercado
a nível estadual; participação em
feiras; missão técnica em unida-
des de referência no âmbito de
produção e transformação; semi-
nários temáticos; assessoria em
marketing para a criação de ma-
teriais institucionais, degustações
e mídia para promover o consumo
de carnes de cordeiro;  consulto-
rias em cooperação, associativis-
mo, mercado e marketing; e tra-
balho de desenvolvimento inter-
pessoal para apoio ao fortaleci-
mento da governança, junto a ins-
tituições que atuam na ovinocul-
tura no Oeste do Paraná.

www.sindicatorural.com



BUSCANDO
APERFEIÇOAR
A PRODUÇÃO

 T E C N O L O G I A

LABORATÓRIO MÓVEL
VAI ATÉ A PROPRIEDADE
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Com um mercado cada vez mais
 crescente, a ovinocultura vem ga-

nhando destaque no Brasil, por ofere-
cer clima favorável e enorme extensão
territorial. Nos bastidores do agrone-
gócio já se fala que temos potencial
para ser um dos maiores produtores
mundiais de ovinos.

Porém, como todo setor de criação
de animais, existem as dificuldades e
desafios a serem vencidos, principal-
mente no que diz respeito ao manejo
do rebanho. A boa notícia é que tam-
bém já existem soluções disponíveis de
alta tecnologia e conhecimento, a fim
de garantir a qualidade e produtivida-
de do setor, o que acaba se tornando
mais um incentivo para o crescimento
da produção.

Um dos grandes entraves que afe-
tam o rebanho de ovinos é ligado às
questões de manejo sanitário, que
acaba causando doenças e afe-
tando a produção. A principal
doença é a verminose, que
pode ser controlada através de
exames periódicos. Um desses
exames é o OPG (ovos por gra-
ma) que permite o controle da doen-
ça e assegura a sua sanidade.

Outros exames podem ajudar na
melhoria do rebanho e, por consequ-

ência, valorizar o produto no
mercado, como é o caso das
Análises de Carcaças de ani-
mais vivos, por meio da tec-
nologia de ultrassom. Esse
exame avalia a área de olho-

de-lombo (AOL), acabamento
de gordura subcutânea ou de cober-

tura (EGS) e índice de marmoreio
(MAR). A partir desses exames, forma-
se um conjunto de avaliações, e então

são determinados os melhores animais,
em termos de carne e carcaça.

Para garantir a expansão dos indi-
víduos, de preferência com boa genéti-
ca, exames de gestação são outra novi-
dade oferecida pelos laboratórios mó-
veis. Com esses exames é possível me-
lhorar os índices de prenhez ou, ainda,
analisar os animais que são aptos para
a reprodução, através de exames an-
drológicos.
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MONITORAMENTO IN LOCO,
SOLUÇÃO INDIVIDUALIZADA

Para o desenvolvimento da ovino-
cultura, o Brasil conta o aporte dos la-
boratórios móveis abastecidos com ins-
trumentos e ferramentas de avaliação,
controle e diagnósticos, sempre acom-
panhados de profissionais da área do
agronegócio – médicos veterinários, zoo-
tecnistas e engenheiros agrônomos.

CONCEITO DE PROXIMIDADE
PARA A OVINOCULTURA BRASILEIRA

Atuando desde 2006 no setor do agronegócio, o
IBS é uma empresa brasileira de consultoria e tec-
nologia, que desenvolve programas para estrutura-
ção e predição da produção, realizando exames de
diagnósticos, através de intenso trabalho de organi-
zação reprodutiva dos rebanhos, bem como por meio
de atuação no âmbito sanitário, nutricional e de ge-
renciamento da atividade. Em busca do crescimento
da ovinocultura, com conceito de proximidade e com-
partilhamento de informação, conhecimento e solu-
ção, um sonho torna-se realidade para o criador: ter
à disposição tecnologia de ponta e suporte profissi-
onal, com custo acessível.

Mais informações podem ser obtidas pelo site
www.ibspec.com.br

Primeira – e única – empresa a ofe-
recer todo esse aparato de inovações
tecnológicas de diagnóstico e contan-
do com uma equipe capacitada e espe-
cializada, o IBS se destaca na realiza-
ção de procedimentos de monitoramen-
to in loco, fator que faz grande dife-
rença, uma vez que o contato com a
realidade de cada local permite ofere-
cer soluções individualizadas, otimizan-
do assim tempo e investimentos.
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C O R D E I R O S

Fernando Goulart
Capacidade para
atingir profundidade
de até 550 metros
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Avaliar o consumo de nutrientes e o
 desempenho de cordeiros em con-

finamento alimentados com diferentes
níveis de fibra de detergente neutro
(FDN) contidas na sila-
gem de sorgo, fare-
lo de soja e grãos
de milho tritura-
dos. Experimento
com este objetivo
foi realizado no Se-
tor de Ovinocultura do
Departamento de Zootecnia da Univer-
sidade Federal de Santa Maria, no Es-
tado do Rio Grande do Sul.

No estudo foram utilizados cordei-
ros machos não-castrados, cruzas Ile de
France x Texel, desmamados em mé-
dia aos 42 dias de idade.

As dietas ofertadas continham 17%
de proteína bruta, sendo o consumo
entre 25 a 43% de FDN em dois trata-
mentos diários. Ou seja, na dieta com
25% de FDN, o cordeiro consumia 33%
de silagem e 67% de concentrado e na
de 43% FDN, 75% de silagem e 25%
de concentrado.

O experimento pode demonstrar
que os cordeiros alimentados com bai-
xos teores de fibras e altos teores de
concentrado obtiveram ganho médio
diário de 321 gramas, superando os que
recebiam a dieta contendo 43% de fi-
bras e que obtiveram somente 188 gra-
mas/dia. Além disso, a conversão ali-
mentar e o rendimento de carcaça pio-
raram com o aumento da fibra, elevan-
do em 30 dias o tempo de abate dos
cordeiros que consumiam altos teores
de fibras. Estes dados estão demons-
trados na tabela ao lado

De posse dos dados, o produtor po-
derá utilizar técnicas para produção de
cordeiros dentro dos padrões de carca-
ças exigidas pelo mercado consumidor.
Bem como o balanceamento das dietas
é uma das tecnologias empregadas para

ESTUDO COMPROVA
OS BENEFÍCIOS DA BAIXA
INGESTÃO DE FIBRAS

RENDIMENTO
DE CARCAÇA

Adriano Ramos Cardoso*

*O autor é zootecnista formado
pela UFM-RS e professor de Pro-
dução Animal da Faculdade As-
sis Gurgacz

aumentar os índices de pro-
dutividade da ovinocultura,
pois, além de fornecer nutri-
entes em quantidades ade-
quadas, possibilita ao produ-
tor programar o tempo de
abate dos seus animais e ob-
ter qualidade e padronização
de carcaça.

VAR. 25% 31% 37% 43%

Valores médios referentes ao peso inicial
(PI), peso ao abate (PA), dias para atingir
o peso de abate (Dias), ganho de peso
diário (GMD) e conversão alimentar (CA),
de acordo com o nível de FDN.

NÍVEL DE FDN

Dias 33,20 38,25 47,60 70,50

PI 19,21 20,09 18,66 18,73

PA 30,82 31,52 30,11 31,00

GMD 0,346 0,318 0,239 0,188

CA 3,04 3,13 3,28 4,21
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O setor de ovinos e caprinos teve
uma participação expressiva na

31ª Exposição Agropecuária, Comer-
cial e Industrial de Cascavel, promo-
vida entre os dias 5 e 14 de novem-
bro. Ocupou 90 baias no pavilhão
principal da mostra de pecuária, um
espaço recorde. Na primeira vez que
a ovinocaprinocultura marcou pre-
sença na feira foram apenas 20. Du-
rante a Expovel também houve jul-
gamentos de duas raças: Ile de Fran-
ce e Dorper. O juiz foi o zootecnista
Gastão Cordeiro, credenciado pela
ARCO (Associação Brasileira de Cri-
adores de Ovinos).

     O V I N O C U L T U R A

PARTICIPAÇÃO
RECORDE
NA EXPOVEL

1 - Expositor Luiz Wolfart,
da Cabanha Bosque das
Águas, com o Grande Cam-
peão White Dorper Leo 082
2 - Cabanhas Vargas, de
Henrique e Oilson Vargas, e
Ipê, de Adriano Cardoso e
Delcio Schreiner, foram
destaques no julgamento
da raça Ile de France
3 - Luciano Miguel Kuli-
goski, com o presidente da
Acocop, Adelar José de Ara-
újo, na premiação do Gran-
de Campeão Dorper, Caba-
nha Lagoa TE 66

21

3
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Vários são os critérios para avaliar
a qualidade dos ovinos. Devemos en-
tender por qualidade um conjunto de
características que estão inseridas no
código genético dos animais, chamadas
de desejáveis, como por exemplo: gan-
ho de peso, relação carne/osso, prolifi-
cidade, resistência a doenças, capaci-
dade de acumular gordura etc.

É também importante que o criador
entenda que algumas destas caracterís-
ticas são de baixa, média ou alta her-
dabilidade, que vem a ser a capacida-
de que o pai ou mãe tem em transmiti-
las aos seus filhos.

A grande questão é como identifi-
car animais com genótipos superiores
que possibilitem incrementar a produ-
ção de carne. Hoje, no Brasil, usamos
o método de avaliação visual, correla-
cionando este com características cien-
tificamente comprovadas que apontam
para a alta herdabilidade.

Existem métodos bem mais evoluí-
dos cientificamente, como provas de
ganho de peso, desempenho esperado na
progenie, métodos, aliás, já usados nos
bovinos de corte. Na dura realidade do
produtor hoje, contamos quase que so-
mente com o de avaliação visual.

Este método, de avaliação visual,
nos julgamentos de ovinos não é pura-
mente empírico. Há sim um conjunto
de informações científicas. O julgamen-
to dos animais é dividido em duas gran-
des fases: de admissão e de classifica-
ção, ambas devidamente regulamenta-
das pelo Ministério da Agricultura.

O julgamento de admissão, de ex-
trema importância técnica e comerci-
al, nem sempre é valorizado pelo pro-
dutor. Ele visa eliminar animais que
contenham defeitos que comprometam
a performance (defeitos de má forma-
ção bucal, aprumos, testículos etc.).
Também possibilita a exata identifica-
ção do exemplar e verificar se o mes-
mo apresenta-se suficientemente do-

O V I N O S

JUIZ AVALIA
PUREZA RACIAL
JULGAMENTO DE ANIMAIS
TEM FASES DE ADMISSÃO
E CLASSIFICAÇÃO

mado para apresentação na pista, jun-
tamente com o procedimento de pesa-
gem.

Por fim, há o julgamento de classi-
ficação, supervalorizado pelo ego dos
expositores, mas algumas vezes des-
bancado no remate. Porém, se bem con-
duzido é de elevada importância para
o progresso genético da espécie.

Nesta etapa, o jurado avalia duas
características básicas: pureza racial e
conformação para produção de carne.
Por pureza racial, entendemos aquelas
características estabelecidas em um
congresso mundial da raça e homolo-
gadas e difundidas aqui no País, pela
ARCO (Associação Brasileira de Cria-
dores de Ovinos).

São todas aquelas estabelecidas no
stand da raça, de extrema importância
para a perpetuação das características

relacionadas a produção de carne.
Já dizia o meu finado avô, pecua-

rista dos Campos Gerais: “Quem tem
raça corre caça!” Isto quer dizer, quem
não tem caracteres raciais bem defini-
dos não transmite a maior parte dos
filhos, aquelas características econômi-
ca e comercialmente importantes. Re-
sumindo, pode ser um “baita bicho”,
mas, se não tiver pureza racial, não
transmite as características desejáveis.

Enfim, o jurado deve avaliar por
comparação, os animais que lhe são
apresentados, quanto ao quesito pro-
dução de carne. Além disso, classificar
os animais considerando também os
outros aspectos expostos.

Gastão Cordeiro
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*O autor é inspetor técnico da ARCO
e instrutor do Senar-PR
gastaocordeiro@terra.com.br

JULGAMENTO PELO MÉTODO DE AVALIAÇÃO VISUAL
A grande questão é identificar animais com genótipos
superiores que possibilitem ampliar a produção de carne

www.sindicatorural.com



ALTERNATIVA
DE RENDA

O plantio de eucalipto e pínus se
torna cada vez mais comum na região
Oeste do Paraná, sendo uma alternati-
va de diversificação e renda para pro-
dutores rurais. No País a demanda por
madeira está em torno de 3,5 milhões
de m3. O Paraná ocupa uma área apro-
ximada de 853 mil hectares com pínus
e eucalipto, sendo a maior parte dela
voltada para o setor de papel e celulo-
se na região Sul.

Segundo cálculo da Consultoria
Consufor, este setor deve atrair cerca
de R$ 14 bilhões até 2014 no Brasil,
sendo que uma parte deste valor – R$
1,7 bilhões – deve ser destinada ao Pa-
raná. Esse investimento florestal é para
atender a demanda de setores que uti-
lizam a madeira como matéria prima
para produção de papel e celulose, pa-
inéis, compensados, serrados e energia
(lenha).

Com base em alguns estudos de
caso, os investimentos em refloresta-
mento podem alcançar a taxa interna
de retorno entre 18% e 21%, quando
respeitadas as técnicas de manejo na
lavoura assim como conhecimento fi-
nanceiro do empreendimento.

Na nossa região, os produtos mais
procurados são para desdobro e lenha,
sendo que a madeira destinada para
lenha (energia) tem forte demanda no
Oeste, por abrigar inúmeras agroindús-
trias e unidades de beneficiamento, que
dependem desta fonte para manuten-
ção das operações. Diante desta cres-
cente demanda, surgem alguns questi-
onamentos: Como tomar a decisão de
implantação do plantio? Qual será o
destino da minha produção – lenha ou
desdobro? Qual a minha lucratividade?
Quais espécies plantar? Qual espaça-
mento e população?

As respostas para essas questões
podem ser encontradas na elaboração

de Projetos de Viabilidade Econômico-
Financeira, que proporciona dados para
a melhor tomada de decisão quando da
implantação do reflorestamento. Eles
oferecem indicadores financeiros, estu-
do de mercado e cronograma dos tra-
tos culturais, respondendo os questio-
namentos citados acima.

DIFERENTES MANEJOS
Dependendo do destino da comer-

cialização, o reflorestamento recebe
diferentes manejos. Se for para a pro-
dução de lenha, os tratos culturais são
menos exigentes e a colheita ocorre em
média 4 anos após plantio. Caso se des-
tinar para desdobro, tratos culturais já
são mais exigentes e a colheita leva em
média 12 anos após o plantio.

O manejo correto da lavoura de re-
florestamento é fundamental para al-
cançar um resultado positivo em volu-
me de madeira e qualidade da produ-
ção. A partir destas informações, o pro-
dutor rural precisa verificar que o plan-
tio de reflorestamento precisa ser mui-
to bem avaliado e estudado. Daí vem a
necessidade da elaboração de projetos
para redução dos riscos da atividade.

Essa fase de implantação é de ex-
trema importância para o sucesso do
empreendimento, sendo inadmissíveis
erros. As podas também já ocorrem no
primeiro ano de condução do empre-
endimento, sendo de extrema impor-
tância a orientação técnica de Enge-

R E F L O R E S T A M E N T O

PLANTIO DE EUCALIPTO
E PINUS GANHA ESPAÇO
NO OESTE DO PARANÁ

*Vanessa Taques Batista
e Rangel de Oliveira Josefi

nheiros Agrônomos e Florestais, para
a qualidade futura da produção.

Para implantação do reflorestamen-
to, o governo apresenta algumas linhas
de crédito para investimento em flores-
tas plantadas, como Propflora e a mais
nova Resolução do BNDES referente ao
Programa para Redução da Emissão de
Gases de Efeito Estufa na Agricultura
(Programa ABC), que tem entre outras
finalidades, oferta de crédito para a im-
plantação e manutenção de florestas co-
merciais, com juros de 5,5% a.a, carên-
cia de até 6 meses depois do primeiro
corte da madeira e prazo de até 12 anos,
com limite de crédito de R$ 1.000.000,00
por beneficiário. O crédito pode ser obti-
do através de projetos elaborados por
assistência técnica credenciada junto às
instituições financeiras.

Como em qualquer empreendimen-
to, o reflorestamento exige conheci-
mento técnico e financeiro, assim como
preparo e estrutura para conhecimen-
to deste mercado. Quando os manejos
culturais são realizados de forma cor-
reta e o empreendimento bem planeja-
do, a probabilidade da taxa interna de
retorno na atividade alcançar números
citados acima é grande, conseqüente-
mente levando o empreendimento ao
sucesso.

*Vanessa Taques Batista é engenheira agrô-
noma e Rangel de Oliveira Josefi, contato da
Agroplano Consultoria – www.agroplano.net.br
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O MANEJO CORRETO da lavoura de reflorestamente é
fundamental para alcançar um resultado positivo em volume
de madeira e qualidade da produção
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MELHORES DO
AGRONEGÓCIO

A empresa paranaense Cia. Caetano
Branco recebeu o prêmio Melhores do
Agronegócio 2010, da revista Globo Ru-
ral, no segmento Tratores e Máquinas
Agrícolas. Ele foi recebido pela diretora-
acionista Denise Remor, em cerimônia no
Credicard Hall, em São Paulo. A empre-
sa, com sede em São José dos Pinhais,
conta com 215 funcionários e produz di-
versas linhas para atender ao produtor
rural, entre elas, Jardim, Motocultivado-
res, Geradores, Motobombas, Motores e
a pioneira Bio Soluções.

em foco

GRUPO AMERICANO
COMPRA EMPRESA DO PR

A gigante americana da área de
alimentos Sara Lee comprou a marca
paranaense Café Damasco, líder no
mercado na região Sul. O negócio foi
fechado por R$ 100 milhões. A Da-
masco completou 50 anos em 2010,
emprega 200 pessoas e é considera-
da a 7ª maior torrefadora de café do
Brasil. A Sara Lee é líder no mercado
de cafés no Brasil desde 2000, com
as marcas Pilão, Caboclo e Café do
Ponto.

ITAIPU RECEBE
PRÊMIO ANA 2010

A Itaipu conquistou o maior prê-
mio nacional em reconhecimento a
cuidados com as
águas, o Prêmio
ANA 2010 – pro-
movido pela Agên-
cia Nacional de
Águas. A hidrelétrica
que mais gera energia
no mundo foi premiada na categoria
empresas, com seu programa socio-
ambiental Cultivando Água Boa – um
conjunto de 20 programas e 65 ações
que reúne mais de 2 mil parceiros
(desde associações de bairro a mi-
nistérios do Governo Federal). A área
de execução é a região conhecida
como Bacia Hidrográfica do Paraná 3,
composta das microbacias conecta-
das com o reservatório da Itaipu.

MAIS ALIMENTOS
EM PAÍSES AFRICANOS

Gana e Zimbábue oficializaram inte-
resse e deverão ser os primeiros a se be-
neficiarem pelo acordo bilateral entre Bra-
sil e África para exportação de máquinas
e implementos agrícolas por meio do pro-
grama Mais Alimentos. A linha de crédi-
to, com recursos do BNDES, deve ter pra-
zo de 15 anos para pagamento, com ju-
ros de 2% ao ano. No Brasil, o juro é o
mesmo, mas o prazo de pagamento é de
10 anos e três de carência.

RENDA NO CAMPO

de proprietários rurais
no Brasil têm renda
bruta mensal de até 2
salários mínimos

MILHÕES

ANTT MULTA CAMINHÕES
A Agência Nacional de Transportes Terrestres está fiscalizando o Registro Naci-

onal de Transportador Rodoviário de Cargas. O registro é exigência e trafegar sem o
documento incorre em multa e outras sanções. As infrações variam de R$ 500 a R$
5.000. O prazo final varia de acordo com o último número de registro no RNTC.
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TIMAC AGRO ESCOLHE AGÊNCIA CASCAVELENSE
TIMAC Agro Brasil é a mais nova integrante do portfólio de clientes da agência

VS Comunicação. A empresa integra o grupo francês Roullier, um dos maiores
players mundiais da área de fertilizantes, com presença em 40 países. No Brasil,
a TIMAC conta com três unidades industriais onde são fabricados fertilizantes
específicos e convencionais e uma unidade exclusiva para a fabricação de fertili-
zantes líquidos. Conhecimento e a experiência no segmento de agronegócio so-
maram pontos para que a VS Comunicação fosse escolhida para desenvolver
projetos de comunicação para o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.

15o ANIVERSÁRIO DO
PROGRAMA AGRINHO

Três mil alunos, professores e convi-
dados participaram em Curitiba, da festa
de abertura das comemorações dos 15
anos do Programa Agrinho, juntamente
com a premiação dos finalistas de 2010.
“É uma experiência notável que do Para-
ná espalhou-se pelo País e hoje está em
9 estados”, destacou o presidente do Sis-
tema Faep, Ágide Meneguette (foto à dir.).
O programa premiou neste ano, 212 alu-
nos e professores, que concorreram com
5,5 mil trabalhos – entre desenhos, re-
dações e experiências pedagógicas.

em foco

TRAJETÓRIA  DA
AGRICULTURA NO BRASIL

“Novos Ângu-
los da História da
Agricultura do
Brasil” tenta res-
gatar um pouco
de uma história
rica, variada e
muitas vezes de
difícil acesso ao
aluno de agricultura de áreas correla-
tas. A publicação com 112 páginas e
editada pela Embrapa Informação Tec-
nológica, tem como autores pesqui-
sadores Francisco Reifschneider e
Gilmar Henz, Carlos Ragassi (analista
da Embrapa Hortaliças), Uander dos
Anjos e Rodrigo Ferraz (estagiários da
Unidade),

O livro percorre uma grande traje-
tória tendo como fio condutor a linha
do tempo com os principais marcos
que determinaram o desenvolvimen-
to agrícola brasileiro. Começa com um
infográfico cronológico que se desen-
rola a partir do ano 10.000 a.C.,
quando foram registrados os primei-
ros indícios da presença humana no
Planalto Central. A partir daí, tudo foi
uma sequência de eventos, desde o
descobrimento do Brasil.

A publicação pode ser adquirida
por R$ 48,00 na página eletrônica
www.embrapa.br/liv, pelo telefone
+55 (61) 3448 4236, pelo fax +55
(61) 3448 2494 ou pelo e-mail
vendas@sct.embrapa.br
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A Herbioeste vai promover a segun-
 da edição Especial do Dia de Cam-

po. Será nos dias 12 e 13 de janeiro de
2011, a partir das 8 horas, no campus
da PUC em Toledo. O evento apresen-
tará, em primeira mão, as últimas no-
vidades nas áreas de pesquisa com no-
vas variedades de soja, milho e canola,
além das tecnologias em fertilizantes e
defensivos agrícolas.

A área experimental onde aconte-
cerá o Dia de Campo, anexo à PUC, está
sendo preparada durante os últimos
meses. Cerca de 20 empresas (nacio-
nais e multinacionais) fornecedoras de
insumos apresentarão as novidades e
tendências do mercado agrícola.

O evento deve repetir o sucesso da
primeira edição, realizada em janeiro
deste ano, onde mais de 800 produto-
res visitaram o Campo Tecnológico. Ele
proporcionará oportunidade de assis-
tir palestras técnicas proferidas por es-
pecialistas em diversas áreas, interagir
com outros agricultores e com pesqui-
sadores e técnicos que exercem ativi-

A IMPORTÂNCIA DA
INFORMAÇÃO NO CAMPO

O processo de globalização e
abertura de mercados, avanços
tecnológicos e mudanças resultan-
tes do processo de ajustes estru-
turais da economia nacional, pas-
saram a exigir uma nova postura
do agricultor, frente aos desafios
da busca de competitividade.

As tradições de manejo agríco-
la e pecuário estão, a cada dia,
sendo aliadas às modernas técni-
cas de administração nas proprie-
dades, gerando um grande desen-
volvimento, em que não basta um
bom produto, mas é necessário ter
qualidade de organização e prin-
cipalmente, constante busca por
informação.

O conhecimento é importante
para que o produtor possa supe-
rar os desafios de atuar em um
segmento que corre riscos em fun-
ção das demais atividades econô-
micas, de oscilações dos preços
dos produtos e, ainda, está sujei-
to às variações do clima, que tan-
to interferem na produtividade.
Nesta direção, a Herbioeste pro-
cura auxiliar seus produtores na
busca pelo conhecimento, promo-
vendo treinamentos, encontros
técnicos e mostras como o Dia de
Campo.

H E R B I O E S T E

DIA DE CAMPO VAI
REUNIR PRODUTORES
RURAIS EM TOLEDO

NOVIDADES NA AGRICULTURA

2ª EDIÇÃO ESPECIAL
DIA DE CAMPO
Data: 12 e 13 de janeiro de 2011
Promoção: Herbioste
Local: Campus da PUC em Toledo
- Avenida da União n° 500 – Jar-
dim Coopagro (sentido rodovia que
liga Toledo a Concórdia do Oeste)

Haverá  ônibus gratuito partindo
das filiais da Herbioeste

Produtores que precisarem do
translado poderão entrar em con-
tato com a filial da Herbioeste
mais próxima ou pelo telefone (45)
2103-2284

Visitantes serão recepcionados
com café da manhã

dades de pesquisa, assistência técnica
e produção.

A Herbioeste convida todos os pro-
dutores rurais da região para partici-
par. Serão dois dias que se apresentam
como ótima oportunidade para o seg-
mento agrícola discutir tecnologias, apre-
sentar novos produtos que irão facilitar
a vida dos agricultores e aumentar a pro-
dutividade e renda das lavouras.

Dia de Campo 2011 deve repetir o sucesso da primeira edição, em que mais de 800 produtores participaram
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O produtor rural e engenheiro agrô-
nomo Carlos Alberto Zuquetto fez

viagem técnica à Europa, entre os dias
25 e 28 de outubro. Em Bruxelas (Bél-
gica) e Paris (França), participou de en-
contros com representantes de diver-
sos segmentos daquele continente e
também agricultores da China, Filipi-
nas e Burkina Faso.

Na oportunidade, Zuquetto, que é
associado do Sindicato Rural Patronal
de Cascavel, relatou experiência com o
uso de produtos transgênicos em sua
propriedade, que fica no município de
Catanduvas. A agenda, organizada pelo
Conselho de Informações sobre Biotec-
nologia (CIB), incluiu conferências com
a imprensa.

Os primeiros compromissos ocorre-
ram na Bélgica, onde esteve acompa-
nhado pelo diretor Executivo da Coo-
detec, Ivo Carraro. No escritório da
EuropaBio (Associação Européia das
Indústrias de Biotecnologia), fez expo-
sição sobre vantagens observadas com
a utilização de organismos genetica-
mente modificados (OGM) e participou
de debate sobre o tema.

Também foram mantidos encontros
bilaterais com oficiais das comissões do
Parlamento Europeu. Estiveram presen-
tes representantes da Suíça, Bélgica e
Alemanha. Zuquetto e Carraro foram ain-
da recebidos no escritório da Missão do
Brasil junto à União Européia, pelo se-
cretário Eduardo Ferreira e o adido agrí-
cola Odilson Luiz Ribeiro e Silva.

CONTROVÉRSIA
Em Paris, Zuquetto se reuniu com

parlamentares franceses, que revelaram
dificuldades para tratar sobre o tema
OGM, com seus pares na Casa de Leis.
O encontro contou com as presenças
do senador Jean Bizet, deputados Mi-
chel Raison e Jean Grellier e conselhei-
ra Elodie Galko, responsável por desen-
volvimento sustentável, além de outros
convidados.

EXPERIÊNCIA DO OESTE PARA A EUROPA
PRODUTOR FAZ
EXPOSIÇÃO SOBRE
TRANSGÊNICOS NA
FRANÇA E BÉLGICA

Ainda na França, houve participa-
ção em debate sobre transgênicos em
evento com a presença de Philippe Gra-
cien, diretor do Grupo Nacional de Pro-
dutores de Sementes, e Marc Fellous,
presidente da Associação Francesa de
Biotecnologia Vegetal-AFBV.

Segundo o produtor do Oeste para-
naense, nos contatos mantidos, foi pos-
sível perceber a ansiedade pelo uso das
tecnologias RR e BT e o desagrado pela
demora nas decisões sobre o assunto
na França. “Debatedores defenderam
estímulo e proteção à pesquisa”, segun-
do Zuquetto, que identificou controvér-
sias mais no campo ideológico-político
do que técnico-científico.

De acordo com ele, em razão desse
caráter, a controvérsia na política eu-
ropéia, para a aprovação e cultivo de
plantas geneticamente modificadas,
deverá continuar por longo tempo.
“Apesar do interesse por parte do agri-
cultor europeu – que gostaria de deci-
dir por conta própria qual tecnologia
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Em Bruxelas: Zuquetto responde questionamentos da imprensa européia

utilizar – não há representatividade
política suficiente para acelerar essa de-
cisão”, observou.

No Parlamento Europeu, Zuquetto, pes-
quisador de Uganda e agricultor chinês



ASPECTOS APRESENTADOS
EM BRUXELAS E PARIS

Principais pontos relatados por Zu-
quetto em Bruxelas e Paris, a partir de
experiências com o cultivo de OGM:

 No cultivo convencional, há dificul-
dades para controle de plantas invasoras
com o uso dos atuais herbicidas, provocan-
do fitotoxicidade e conseqüente desconfor-
to no desenvolvimento da lavoura e menor
produtividade;

A utilização de transgênicos con-
tribui para melhoria no manejo do plan-
tio direto;

Os custos de produção são inferiores
com OGMs, pela redução do uso de herbici-
das mais caros na soja  e  diminuição no
uso de inseticidas no milho;

São registrados gastos inferiores
com combustível e desgaste de maqui-
nário (diminuindo a emissão de CO2 fi-
nal da atividade);

Com redução de operações, ocorre
menor compactação do solo;

Há compatibilidade entre o valor da
taxa agregada ao custo da semente
(royalty) e vantagens oferecidas por ela;

Facilidade em colher soja sem plantas
invasoras, aumentando o rendimento de co-
lheita;

Menos impurezas transportadas
aos armazéns, o que implica em despe-
sa menor com frete, e produtos com me-
lhor apresentação na venda;

OBSERVAÇÕES
SOBRE O
CENÁRIO EUROPEU

O G Ms

No milho BT, além da diminuição ou
até a suspensão de uso de inseticidas con-
tra a lagarta do cartucho, dentre outras, é
possível zerar  a presença de grãos ardidos,
fator que deprecia o produto e favorece a pro-
liferação de fungos que causam danos à saú-
de dos animais que consomem o produto;

Simplicidade na implantação e con-
dução das culturas OGM, principalmen-
te no que se refere ao uso de herbicida.

CONCLUSÕES
Em razão dos motivos acima expostos,

o produtor entende que:
Quanto mais adeptos usando a tecno-

logia, mais vantagens surgirão, inclusive tor-
nando preços mais baratos (veja o exemplo
da tecnologia do telefone celular);

O consumidor é quem vai dar o rit-
mo na evolução da técnica para produtos
mais sadios e com menos defensivos;

Enquanto os preços dos produtos finais
OGM recebidos pelo agricultor não tiverem
uma diferença de cerca de 20% a mais em
relação ao convencional, a boa economia ori-
enta o produtor a plantar transgênico;

Temos entidades competentes como
a Embrapa, a Coodetec e diversas uni-
versidades que pesquisam detalhadamen-
te caso a caso e, após, estudos aprovam
e orientam o plantio;

Essas fontes permitem embasar deci-
sões sobre a tecnologia, juntamente com a
CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Bi-
ossegurança).

Carlos Alberto Zuquetto

Ivo Carraro e Zuquetto defronte do escritório do Brasil junto à União Européia,
acompanhados da intérprete e de representante da Crop Life

Não acredito que órgãos
competentes, nacionais e inter-
nacionais dos países que aderi-
ram à tecnologia OGM-vegetal
tenham decidido sem respaldo
técnico. O que causa estranhe-
za é a demora na tomada de de-
cisão dos países europeus. Há
certo comodismo reinante entre
as partes envolvidas:

 O agricultor não pressio-
na seus representantes por ser
minoria, por já possuírem técni-
cas que remuneram seus inves-
timentos e por temer perder re-
galias que hoje recebem;

Os políticos, que deveriam
colocar ordem na casa, pouco
fazem sobre assunto por medo
da mídia envolvida com ongs,
bem orquestradas;

 O cidadão europeu, que
tem tudo a seu alcance nas pra-
teleiras dos supermercados,
sente-se confortável assim. O
mesmo não ocorre nos países
mais carentes ou em desenvol-
vimento, que é onde a aceita-
ção está mais avançada. Aqui a
técnica dos OGM é uma ques-
tão de sobrevivência na ativida-
de rural e diminui a exposição
do trabalhador a agentes tóxi-
cos.

Por fim, como disse no en-
cerramento das apresentações
que fiz: essa ferramenta (RR e
BT) está sendo de enorme valia
na solução de implicações que
surgiram com o passar dos anos
na minha propriedade (desde
1975) e pretendo continuar
usando a técnica. Porém, se al-
gum dos presentes tivesse ou
soubesse de uma idéia melhor
e que resolvesse a contento os
problemas, eu estaria disposto
a avaliá-la e adotá-la.
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C O N S E R V A Ç Ã O   D E   S O L O S

O Paraná é modelo em conservação
de solos. Para não colocar em ris-

co esta conquista, foram realizados em
novembro os seminários “Quem usa,
cuida!”. Eles aconteceram em Cascavel
e Ponta Grossa, visando reforçar a ne-
cessidade e importância de manuten-
ção dos terraços no desenvolvimento
da atividade agrícola, mesmo com a
adoção do sistema de plantio direto.

Em Cascavel, o evento foi organi-
zado pela Federação da Agricultura do
Estado do Paraná (Faep), juntamente
com o Sindicato Rural Patronal, Iapar,
Seab, Emater, Crea-PR e FAG. Reuniu
produtores, técnicos, estudantes e lide-
res sindicais rurais, de toda a região
Oeste, tendo ainda a presença do se-
cretário de Estado Erikson Camargo
Chandoha (Agricultura).

Ao falar na abertura do seminário,
o presidente do Sindicato Rural Patro-
nal de Cascavel, Paulo Roberto Orso,
destacou a oportunidade para se repen-

PRÁTICA QUE DEVE SER PRESERVADA
EVENTO ORIENTA SOBRE
A MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS DE TERRAÇOS

sar o uso do solo. E ressaltou a perfeita
integração das inúmeras instituições
envolvidas nesse trabalho, “preocupa-
das com o desenvolvimento da agricul-
tura paranaense”.

Orso lembrou o caso de investimen-
tos em agricultura de precisão, que fi-
cam entre 25 a 30 sacas de soja por
hectare, para se ter um solo com com-
posição química ideal. “A eliminação
dos terraços expõe o patrimônio do
produtor rural a risco; tudo o que foi
aplicado pode ser levado pela erosão”,
alertou.

O secretário de Estado da Agricul-
tura manifestou por sua vez preocupa-
ção com a destruição de terraços, a
partir da falsa ideia de que são dispen-
sáveis em áreas com plantio direto.
“Uma prática que veio para somar não
pode servir como motivo para compro-
meter um trabalho de conservação dos
solos intensivo e de alto custo realiza-
do no Paraná, com benefícios extraor-
dinários”, frisou.

Chandoha ressaltou a obrigatorie-
dade de observância dos preceitos es-
tabelecidos pela Resolução 172/2010,
baixada pela sua pasta neste ano, e as
orientações inseridas em boletim téc-
nico elaborado pelo Iapar, com reco-
mendações sobre “Espaçamento Entre
Terraços no Plantio Direto”.

Segundo Chandoha, um estudo está
sendo desenvolvido, para avaliar téc-
nica e cientificamente, o comportamen-
to do solo em mais de 100 proprieda-
des em todo o Paraná, durante 3 anos.
“A partir desse trabalho serão emitidas
novas normas, regionalizadas, quanto
à estrutura e distância entre terraços,
tanto para plantio direto como para o
convencional”, informou.

Seminário reuniu produtores, técnicos, estudantes e lideres rurais da região, no auditório da FAG, em Cascavel
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Chandoha: novas normas, regionali-
zadas, para uso do solo
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PERDA DE SOLO
Três palestras fizeram parte do se-

minário sobre conservação de solos. A
primeira, a cargo do extensionista da
Emater Nelson Harger, que abordou o
tema “Assistência Técnica Oficial e
Manejo de Solos e Água”. De acordo
com ele, são vários os indicativos de
que há perda de solo, nutrientes e água
mesmo em áreas com plantio direto,
onde se eliminou os terraços.

Harger apresentou registros foto-
gráficos de situações graves registradas
nos últimos anos. E questionou a agri-
cultura que se preocupa apenas com a
praticidade, em que são desmanchados
murunduns e não se planta em nível
apenas pela facilidade na manobra das
máquinas.

ESPAÇAMENTO
Já o engenheiro agrônomo Rafael

Fuentes Lanillo, do Iapar, ao falar so-
bre “Terraceamento e Plantio Direto no
Estado do Paraná”, detalhou orienta-
ções lançadas através de boletim do
instituto. Acentuou a importância da
rotação de culturas e citou os limites
para adequação dos terraços em lavou-
ras com plantio direto.

Conforme ele, quando se adota esse
sistema, deve-se, no máximo, aumen-

Fotos: Lineu C. Araújo
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BOLETIM TÉCNICO  71
Confira na pasta
“Banco de Dados”, no site
www.sindicatorural.com,
as orientações emitidas
pelo Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar), sobre
manutenção de terraços

tar em 50% o espaçamento entre os
terraços que foram implantados para
atender necessidades do cultivo con-
vencional. “Jamais simplesmente elimi-
nar um a cada dois”, afirmou, tendo
como base avaliação realizada na ba-
cia hidrográfica do Ribeirão Água Gran-
de e do Córrego Pensamento, com área
de 4.348 hectares, no município de
Mamborê.

FISCALIZAÇÃO
“A Fiscalização da Política de Uso

de Solos no Paraná” foi o tema tratado
pelo engenheiro agrônomo Manoel
Luiz de Azevedo, da Secretaria Estadu-
al da Agricultura. Ele citou as leis e
normas que regulamentam o uso do
solo e alertou para implicações no caso
de desrespeito ou omissões.

As penalidades, segundo ele, vão de
advertência até ação judicial, para obri-
gar o atendimento das exigências e in-
clusive reparar eventuais danos a ter-
ceiros. “Entre elas estão ainda a sus-
pensão de acesso a benefícios de pro-
gramas de apoio na atividade rural e
multas que podem chegar a R$
1.031,90 por hectare, valor que dobra
se não for atendido dentro do prazo a
irregularidade observada na notifica-
ção”, explicou.

Paulo Orso (esq.): a eliminação dos terraços expõe o patrimônio do produtor rural a riscos

P A L E S T R A S   T É C N I C A S

www.sindicatorural.com DEZEMBRO DE 2010 / JANEIRO DE 2011

Plantio fora de nível:
solo exposto a risco de erosão
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FAZENDA FONTE VIVA:
IRRIGAÇÃO FAZ A DIFERENÇA

Seca, prejuízo, dificuldade. Este era
o drama vivido pela Família Noro

ao longo de muitas safras, na Fazenda
Fonte Viva, às margens do Lago de Itai-
pu, em Santa Helena. A constante falta
de chuva e de umidade no solo coloca-
va em risco suas plantações.

A situação fez com que a família
tomasse a decisão de implantar um sis-
tema de irrigação, para romper a de-
pendência do tempo, arriscado demais
naquela região do Extremo-Oeste pa-
ranaense. E que, também, trouxesse
vantagens e benefícios para desenvol-
vimento da atividade rural.

Ao longo de seguidas safras frustra-
das, o projeto de implantação de um
sistema de irrigação foi aprimorado a
cada dia. O sonho começou a se tornar
realidade ainda na década de 90. Foi
em meados de 1994 que se concreti-
zou.

O primeiro sistema, ainda primiti-
vo, era constituído de um canhão de
espera, através do qual um açude fazia

o abastecimento de toda irrigação. Em
1996, adotou-se um sistema mais mo-
derno: carretel enrolador (autoprope-
lido), que proporcionou melhorias no
atendimento das necessidades da pro-
priedade. Anos de-
pois, esse mesmo
equipamento foi
sofrendo altera-
ções, cumprindo a
mesma função,
mas com maior
praticidade.

O maior passo
nesta direção
aconteceu em
2003. A implanta-
ção de um pivô
central proporcio-
nou o que se vinha
esperando há mui-
to tempo. O mais
prático e moderno
sistema de irriga-
ção, desta vez, era
realidade. Como
este equipamento
era mais potente, houve, então, a ne-
cessidade de aumentar a quantidade de
água, passando de um para quatro açu-
des.

Desde então, começaram a ser re-
gistrados recordes de produtividade.

SISTEMA IMPLANTADO EM
SANTA HELENA ROMPE
DEPENDÊNCIA DO CLIMA

Priscila Daiana Rabaiolli

TÁCITO NORO
“Já realizamos colheitas
em torno de 70 a 90 dias”

Em 2008, por exemplo, a média no
Oeste do Estado não ultrapassou 160
sacas de milho por alqueire, em razão
de estiagem. Mas, na Fazenda Fonte
Viva, com o sistema de irrigação im-

plantado, a produ-
ção alcançou 340
sacas/alqueire. Ou-
tro benefício desen-
cadeado pela irriga-
ção foi quanto à ro-
tatividade e adoção
de novas culturas.
Opções como feijão,
milho, trigo, soja,
arroz, aveia, milho-
doce e ervilha ago-
ra fazem parte do
novo sistema.

Segundo Tácito
Noro, acadêmico de
Agronomia e um
dos proprietários
da fazenda, várias
culturas são im-
plantadas em uma
mesma área duran-

te o ano, podendo chegar a até quatro
plantios. “As novas culturas possuem
ciclos curtos, sendo que já realizamos
colheitas em torno de 70 a 90 dias, en-
quanto o período das culturas tradicio-
nais varia de 120 a 150 dias”, explica.



AGRICULTURA SEM
DEPENDÊNCIA DE CHUVA

A água para uma planta se desen-
volver é de fundamental importância.
Quando há falta, o desenvolvimento de
uma cultura fica comprometido, inde-
pendente do momento em que ocorre,
desde a germinação até o final do seu
ciclo. Com o sistema de irrigação, essa
dependência, um grande risco para a
agricultura, é solucionado. O último plan-
tio de feijão realizado pela família Noro,
feito nos dias 11 e 12 de agosto, confir-
mou a não dependência de chuva.

A previsão indicava precipitações na
sexta-feira, dia 13, o que os levou a
promover o plantio. No entanto, as chu-
vas não aconteceram. Mas, graças ao
sistema de irrigação, o feijão pôde ger-
minar, com sucesso, sem haver perdas
e danos iniciais.

Não depender mais de chuva é uma
questão essencial que a família Noro
deixou de se preocupar. “Agora posso
dormir tranquilo. É indiferente se ama-
nhã chover ou não”, diz Tácito. Enquan-
to a maioria dos agricultores vive o dra-
ma da dependência das condições cli-
máticas, sofrendo com a escassez da
chuva, a irrigação na propriedade é
sempre utilizada no momento adequa-
do, de acordo com a necessidade.
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O EQUIPAMENTO E
OS CUSTOS DO SISTEMA

A escolha dos equipamentos de irrigação
na Fazenda Fonte Viva aconteceu através de
minuciosa avaliação. Opções oferecidas pelo
mercado foram testadas, para análise da ren-
tabilidade de cada um. Visitas técnicas a pro-
priedades que já tinham implantado sistema
de irrigação também fizeram parte deste pro-
cesso. Melhor custo-benefício foi o quesito
básico para a escolha.

“Não analisamos menor preço, mas o
equipamento de melhor qualidade. Desde
tubos de PVC, estrutura mais reforçada, tipo
de aço, tubulação e a mais eficiente e de-
senvolvida mecânica dos componentes e
parte elétrica”, explica Tácito.

A propriedade conta com um pivô central
composto por 7 torres, distantes 54 metros
uma da outra, totalizando 372 metros de
comprimento. Além de um carretel enrola-
dor com 400 metros de mangueira. A área
total irrigada é de 70 hectares.

A implantação de irrigação na Fazenda
Fonte Viva ficou em torno de 3,2 mil por hec-
tare, em valores da época do projeto. Os cus-
tos consideram os 2 sistemas utilizados: pivô
em 45 hectares e carretel em 25 hectares.
O valor varia de acordo com o tamanho de
cada propriedade.

Já o custo mensal com energia na pro-
priedade tem se situado em torno de R$
1.000,00. A Fazenda Fonte Viva aderiu ao
PIN (Programa de Irrigação Noturna). Caso
contrário, esse dispêndio seria superior, se-
gundo Tácito Noro.

Lavoura de feijão que germinou graças
ao sistema de irrigação. À esquerda,
carretel enrolador instalado na proprie-
dade da família Noro desde 1996

POTENCIAL DE
IRRIGAÇÃO NO
EXTREMO-OESTE

O Extremo-Oeste parana-
ense possui um forte potenci-
al para irrigação. O Lago de
Itaipu, presente em vários mu-
nicípios, torna ainda mais viá-
vel esta alternativa. Segundo
a engenheira ambiental Sonia
Maria Kliver é grande a expec-
tativa de crescimento na área
da irrigação. “O uso da água
no Estado já está normatiza-
do, mas falta regulamentação
no âmbito de bacia hidrográfi-
ca”, observa, acrescentando
que, a partir do momento em
que o comitê gestor de bacia
estiver formado e funcionan-
do, será mais fácil o governo
montar programas de subsídio
voltados para a região.

Sonia também aponta be-
nefícios a partir da irrigação
noturna, procedimento adota-
do na Fazenda Fonte Viva.
“Para a planta, é melhor, por-
que à noite há menor evapo-
transpiração e maior absorção
e aproveitamento da água
através das raízes”, afirma.

Através do programa de ir-
rigação noturna, o custo da
energia elétrica é menor: equi-
vale a 9 centavos o KW, en-
quanto no horário normal é de
69 centavos. O benefício é
garantido para o consumo
quando os equipamentos são
ligados no período das 9 ho-
ras da noite até as 6 horas da
manhã.

Engenheira ambiental
Sonia Maria Kliver



Melhorias e inovações que
deram um novo formato caí-
ram no gosto da população,
que compareceu em peso ao
Parque de Exposições de Cas-
cavel, entre os dias 5 e 14 de
novembro. O público lotou
estandes e arquibancadas em
shows e rodeios.

A 31ª Expovel registrou
255 mil visitantes e gerou
negócios em valor superior a
R$ 8 milhões. “É indicativo
de que estamos no rumo e as
próximas edições serão, com
certeza, ainda mais adequa-
das à expectativa do públi-
co”, comemorou Erwin Soli-
va, presidente da Sociedade
Rural do Oeste.

A Exposição Agropecuária,
Comercial e Industrial de
Cascavel contou com shows
artísticos; mostra de produ-
tos, serviços e pecuária; se-
minário agroindustrial; lei-
lões e julgamentos; diversi-
ficada gastronomia e parque
de diversões. Um dos desta-
ques foram os leilões de
gado, em que compradores
arremataram quase 100% do
plantel ofertado.

E X P O V E L   2 0 1 0

R$ 8 MILHÕES
EM NEGÓCIOS
INOVAÇÕES DERAM
MAIOR DINÂMICA À
FEIRA DE CASCAVEL

Erwin Soliva, presidente da SRO
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SINDICATO PRESENTE
O Sindicato Rural Patronal de Cas-

cavel montou estande na 31ª Expo-
vel. O espaço foi organizado para en-
contro de produtores rurais e familia-
res, contatos e troca de ideias. Tam-
bém reuniu material de divulgação das
atividades desenvolvidas pela institui-
ção e dos cursos desenvolvidos em
parceria com o Senar-PR. O estande
contou ainda com representação de
diversas entidades formadas por pro-
dutores rurais: Apivel, Associação dos
Olericultores, Avisuipar, Acocop, Ru-
ral Leite e C’Victa.

PRODUTORES BENEFICIADOS
O Programa Inseminação Artificial desenvolvido pelo

Município de Cascavel repassou a produtores de Cente-
nário II e Agroibema, 2 botijões sêmen e kits de insemi-
nação. A entrega contou com a presença do prefeito
Edgar Bueno e o secretário João Cunha Junior (Agricul-
tura). Mais de 200 produtores já são beneficiados pelo
programa, o que contribui com a produção de leiteira.

FORMAÇÃO LEITEIRA
Como parte da programação da 31ª Expovel, fo-

ram premiados os vencedores do Julgamento de Ani-
mais de Formação Leiteira – raças Holandesa e Jer-
sey - que participam da feira por meio do Programa de
Inseminação Artificial em Condomínios, da Secretaria
de Agricultura de Cascavel. Ao todo 24 novilhas cria-
das em 8 condomínios participaram da exposição. Os
foram preparados para o evento em curso realizado
na Fundetec, pelo Senar-PR e Sindicato Rural. Os pro-
dutores receberam troféus, além de cestas de produ-
tos veterinários doados por patrocinadores.
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Bezerras e novilhas de raças leitei-
ras de propriedade de produtores

ligados aos condomínios de insemina-
ção artificial apoiados pelo Município
de Cascavel participaram da 31ª Expo-
vel. Mas, para isso, antes passaram por
uma espécie de tratamento de beleza.
Todas tomaram banho, foram tosquia-
das e aprenderam como andar na pista
de julgamento.

A preparação dos animais fez parte
de curso oferecido pelo Senar-PR, atra-
vés de parceria com o Sindicato Rural
Patronal de Cascavel, Secretaria de
Agricultura, Fundetec e Emater-PR. O
treinamento para os criadores encarre-
gados desta atividade se desenvolveu
durante 24 horas/aula, ao longo de 3
dias, na Agrotec, escola agropecuária
que funciona junto à Fundetec.

O curso “Trabalhador na bovinocul-
tura de leite – Preparo de animais para
exposição” teve como instrutor o mé-
dico veterinário Alberto Massashi As-
sakura. Ele já realizou aproximadamen-
te 50 treinamentos deste gênero, no
Paraná, nos últimos sete anos.

“Os animais ficam com roupa nova,
para desfilar na pista de julgamento”,
brinca o veterinário. Segundo ele, um
dos detalhes da tosquia é a definição
da linha do dorso: “Quanto mais reta,
melhor para evidenciar as característi-
cas do exemplar”. O treinamento do
trabalhador é completo. Ele aprende a
analisar as diferentes características dos
animais, além de técnicas de apresen-
tação, que incluem movimentos e rit-
mo na condução.

E X P O S I Ç Ã O

PRONTAS
PARA DESFILAR
CURSO MOSTRA COMO
PREPARAR ANIMAIS
PARA JULGAMENTOS
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Animais foram tosquiados e treinados para apresentação na Expovel

Grupo de participantes do curso de preparação de animais para feiras

PALESTRA TÉCNICA - O Laboratório Pfi-
zer promoveu palestra em Cascavel, atra-
vés de parceria com a Plantar. O tema
“Reprodução em gado de corte” foi enfo-
cado pelo professor-doutor José Luiz M.
Vasconcelos, da Unesp, e Dalton Cevolo,
assessor técnico da Pfizer.
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Produtores cadastrados no programa
de melhoramento genético da pe-

cuária leiteira em Toledo receberam
mais 4.440 doses de sêmen para inse-
minação artificial, em novembro. O re-
passe foi feito pela prefeitura, através
da Secretaria de Agropecuária e Abas-
tecimento, durante curso de capacita-
ção no Centro de Eventos Ismael Spe-
rafico.

“O programa já viabilizou, ao lon-
go de 11 anos, 86 mil inseminações,
sendo a metade subsidiada pelo muni-
cípio”, informa o secretário de Agrope-
cuária e Abastecimento, Eloir Pape.
Segundo ele, a partir de 2010, além de
sêmen, também passou a ser fornecido
nitrogênio líquido para conservação do
material.

O secretário também destaca os
encontros de formação. “Para existir
progresso, esses momentos de palestras
são necessários para informar e capa-
citar os produtores”, frisa, ressaltando
a evolução destes grupos na melhoria
da produção de leite.

“Os produtores dos distritos se reú-
nem em condomínios e elegem um res-
ponsável para ser o inseminador e en-
tregar relatório mensal sobre os traba-
lhos desenvolvidos”, explica a coorde-
nadora do programa, Eliane Sperafico.
Segundo ela, ao todo são 27 condomí-
nios em Toledo.

Uma das palestras no encontro foi
proferida pelo engenheiro florestal

Anderson Pezzatto, da Emater-PR. Ele
falou sobre o Programa Silvopastoril,
que envolve a arborização em pasta-
gens. “O principal objetivo é climatizar
o ambiente para o animal, já que a pro-
dução de leite pode aumentar em até
20% dependendo destas condições”,
observou. Segundo ele, na região a cri-
ação de gado leiteiro é feita basicamen-
te em pastagem. “A arborização, além
de proporcionar uma melhoria para o
animal, é uma fonte de renda extra para
o produtor, já que a árvore mais plan-
tada é o eucalipto, que tem uma forte
aceitação no mercado”, comentou.

A segunda palestra foi sobre a qua-
lidade do leite, apresentada pelo mé-
dico veterinário Loreno Taffarel.

“Sou cadastrada desde o início e
pudemos observar claramente a melho-
ria genética das vacas leiteiras e o au-
mento na produção”, conta a produto-
ra rural Elaine Lawisch, da linha Dr.

CASTRO
166 milhões de litros

TOLEDO
106,5 milhões de litros

M. C. RONDON
87,5 milhões de litros

CARAMBEÍ
83,9 milhões de litros

MELHORAMENTO GENÉTICO
REGISTRA AVANÇOS EM TOLEDO
EM 11 ANOS, PROGRAMA
JÁ VIABILIZOU 86 MIL
INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS
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Ernesto, que participa do programa há
11 anos.”Temos 24 vacas em lactação,
uma quantia que produzia aproxima-
damente 200 litros de leite e hoje al-
cança 530", comemora.

PROGRAMA
desenvolvido em Toledo
oferece informações e
acesso à tecnologia a
produtores de leite

LEITE NO PARANÁ

Maiores produtores/2009

Palestra técnica: contribuindo para o incremento da atividade leiteira
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52 CURSOS
EM CASCAVEL
INSTITUIÇÕES INICIAM
PLANEJAMENTO/2011
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Reunião de planejamento das ações do Senar para 2011
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CURSO DE CONSERVAS
O Senar-PR e Sindicato Ru-

ral Patronal de Cascavel, em
parceria com a Fundetec, pro-
moveram mais um curso de pro-
dução artesanal de alimentos. O
tema foi conservas de vegetais,
compotas de frutas cristalizadas
e desidratadas. Os participantes
aprenderam técnicas para uma
conserva perfeita, além de higi-
enização das embalagens e mé-
todos de decoração.

PARCERIA
COM TOLEDO

O curso Mulher Atual, ofereci-
do pelo Senar-PR, foi realizado em
Sede Alvorada. O evento foi pro-
movido através de parceria entre
os sindicatos rurais patronais de
Cascavel e de Toledo, contando
com participantes dos 2 municípi-
os. A cerimônia de encerramento
do curso, que teve duração de 80
horas, aconteceu no dia 19 de no-
vembro, com a presença de Paulo
Vallini, diretor-secretário do Sindi-
cato de Cascavel, e Nelson Palu-
do, presidente do Sindicato de To-
ledo.

O ano de 2010 vai fechar com a re-
alização, em Cascavel, de 52 cur-

sos do Senar-PR (Serviço de Aprendi-
zagem Rural-Paraná), voltados à me-
lhoria da produção agropecuária, ren-
da e qualidade de vida no campo. Es-
tes eventos contaram com mais de 750
participantes.

O balanço foi apresentado por Fran-
cisco Pelição de Oliveira, supervisor Re-
gional do Senar-PR, durante reunião
que marcou o início do planejamento
das ações para 2011. Estiveram presen-
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tes representantes do Sindicato Rural
Patronal, Coopavel/Unicoop, Coodetec,
Fundetec, Secretaria de Agricultura,
FAG e PIC (Penitenciária Industrial).

Segundo Pelição, o Planejamento
Estratégico de Mobilização permitiu
avaliar as atividades do ano, revisar ati-
vidades voltadas às cadeias produtivas
e construir a programação para 2011.
“Também procuramos dar ênfase aos
programas especiais, como Empreende-
dor Rural, Mulher Atual, Jovem Agri-
cultor Aprendiz, Gestão Rural e de De-
senvolvimento Comportamental”, diz.

O engenheiro agrônomo Laércio
Boschini, gerente da Unicoop, conside-
ra fundamentais os cursos promovidos
através do Sistema Faep. De acordo com
ele, em 2010, a Universidade Coopa-
vel promoveu 70 treinamentos viabili-
zados pelo Senar-PR, em sua área de
ação. “Já para o ano que vem, a nossa
programação inclui 110 cursos, em 17
municípios”, anuncia Laércio.

Pelição, supervisor do Senar-PR
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CARREIRA
PROMISSORA
CURSO DE AGRONEGÓCIO
PODE SER EXCELENTE
OPÇÃO PROFISSIONAL
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Análises a partir de estatísticas re-
 centes mostram que o agronegó-

cio brasileiro participa com 25% do PIB
e representa 42% das exportações. In-
dicam também que o País é auto-sufi-
ciente na absoluta maioria dos alimen-
tos consumidos. O Paraná é considera-
do o maior produtor e exportador na-
cional de carne de frango. A região
Oeste, onde está inserida Cascavel, con-
tribui significativamente para o êxito
desses resultados. Portanto, há um ce-
nário onde as perspectivas do agrone-
gócio são extremamente promissoras.

tivo do Estado até o final de 2010 está
exatamente no agronegócio. Os indicado-
res apontam inclusive que o PIB parana-
ense poderá apresentar um índice de ele-
vação ainda maior do que o nacional.

A situação atual do agronegócio
brasileiro impulsiona as contratações
no setor. “O mercado procura um pro-
fissional que tenha uma dupla compe-
tência, ou seja, que conheça tecnologi-
as de gestão, mas também tecnologias
de produto e processo”, complementa
a coordenadora, acrescentando que
essa é justamente a proposta da Facul-
dade Itecne.
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“Baseado no contexto nacional, re-
gional e local, o curso em Agronegócio
oferecido pela Faculdade Itecne aten-
de uma demanda significativa apresen-
tada pelas empresas que atuam na área
de alimentos em Cascavel e região”,
enfatiza Elizabeth Giron Cima, mestre
em Desenvolvimento Regional e Agro-
negócio, coordenadora do Curso Supe-
rior em Agronegócio das Faculdades
Itecne.

A coordenadora lembra ainda que
a Faculdade Itecne possui um contato
muito próximo com as agroindústrias,
cerealistas, frigoríficos e, principalmen-
te, com as cooperativas. “Essas empre-
sas já identificaram a falta de mão-de-
obra qualificada no setor, o que demons-
tra necessidade urgente de aumento do
contingente de profissionais com forma-
ção acadêmica, para atender o segmen-
to”, frisa Elizabeth, destacando que “essa
demanda reprimida torna evidente a im-
portância do curso ofertado”.

Segundo analistas econômicos, o
principal destaque no segmento produ-

ELIZABETH CIMA
“O mercado procura um
profissional que tenha
uma dupla competência,
ou seja, que conheça
tecnologias de gestão,
mas também tecnologias
de produto e processo”



36  SINDIRURAL www.sindicatorural.comDEZEMBRO DE 2010 / JANEIRO DE 2011

EX-PRESIDENTES

MENEGATTI NA GALERIA
A fotografia de Nelson Emilio Me-

negatti foi inaugurada na Galeria dos
ex-presidentes do Sindicato Rural
Patronal de Cascavel. A solenidade
ocorreu no dia 6 de outubro, com a
presença de associados e diretores
da entidade e familiares do home-
nageado.

O agropecuarista comandou o
Sindicato no período de 1988 a
2010. Ele encerrou um período de
21 anos e 7 meses como presiden-
te, transmitindo o cargo no dia 24
de maio, ao produtor rural e enge-
nheiro agrônomo Paulo Roberto
Orso. Menegatti continua exercen-
do funções na atual gestão, como
diretor Executivo.

I N A U G U R A Ç Ã O

SINDICATO
HOMENAGEIA
EX-DIRETOR
ESPAÇO RECEBE O NOME
DE JOSÉ SMARCZEWSKI

No dia 6 de outubro, o Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel inaugu-

rou ampliação de sua sede. O novo es-
paço, que recebeu o nome de José
Smarczewski, conta com 310 m2, abri-
gando salas admi-
nistrativas e de
reuniões para Di-
retoria, comis-
sões, associações,
cooperativas e
outras entidades ligadas aos diversos
segmentos do agronegócio. O Sindica-
to passou a dispor, a partir de então,
de uma estrutura física com 736,78m2,
para atendimento de seu quadro soci-
al. Ela inclui auditório com acomoda-
ção para 120 pessoas, miniauditório
com 20 lugares e sala para encontro
de negócios.

“A ampliação está permitindo tam-
bém a instalação da Sala do Produtor”,
informa Paulo Roberto Orso, presiden-
te do Sindicato. Segundo ele, nesse
ambiente, o associado poderá assistir
a vídeos e terá publicações dirigidas à
atividade rural e equipamentos de in-
formática com acesso à internet.

O HOMENAGEADO
José Smarczewski, que emprestou

seu nome ao novo espaço, foi pioneiro
de Cascavel, onde chegou em 1955
para instalar tornearia mecânica. Em
1965, começou a se dedicar à agricul-
tura. Foi diretor do Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel durante duas ges-
tões e fundador da Coopavel. O home-
nageado – conhecido como Zé do Tor-
no – faleceu em janeiro de 2000. Ele
era casado com Mirna Teresinha Girar-
dello Smarczewski. O casal teve três fi-
lhos (Flávia, Vitor e José Filho).

Durante a solenidade de inaugura-
ção, Paulo Orso enalteceu a contribui-
ção que o homenageado deu à classe
produtora rural e à entidade. Já a viúva
de José Smarczewski, Mirna, agradeceu
a homenagem em nome da família.

Fo
to
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ue

O descerramento da placa em homenagem a Zé do Torno (foto superior), e a
viúva Mirna Teresinha Smarczewsk (centro) com familiares
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A máquina-ferramenta mais antiga
 e mais importante ainda em uso

na metalurgia – o torno mecânico – che-
gou a Cascavel no dia 12 de outubro
de 1955. Foi trazida por José Smar-
czewski, então com 23 anos, proveni-
ente de Rebouças (cidade paranaense
próxima de Irati), onde nasceu em 19
de março de 1932.

A vinda para o Oeste do Paraná foi
estimulada pela crescente demanda por
este serviço. Ele instalou a primeira ofi-
cina de tornearia mecânica de Casca-
vel, em um barracão de madeira na
esquina das ruas Paraná e Salgado Fi-
lho. Com o seu torno, da marca Imor,
usinava peças de metal, principalmen-
te para máquinas e equipamentos das
madeireiras.

“A oficina tinha um clientela muito
forte”, lembra Nelson Menegatti, dire-
tor do Sindicato, que sempre recorria a
José Smarczewski, na época em que
dirigia a S/A Madeireira São Cristóvão
“Chegou a possuir três tornos mecâni-
cos para dar conta de tanto serviço”,
lembra. “Ele tinha solução para todos
os problemas e até aperfeiçoava equi-
pamentos das madeireiras, facilitando
a manutenção e funcionamento”, con-
ta Menegatti.

Em razão da sua profissão, José
Smarczewski passou a ser chamado de
Zé do Torno. “A grande maioria só o
conhecia pelo apelido; poucos sabiam
o seu nome completo”, relata o enge-
nheiro agrônomo Shigueru Hiroki. “Ele
era uma pessoa muito tranquila e que-
rida por todos”, recordou Paulo Orso,
ao falar do homenageado pelo Sindi-
cato na inauguração de novo espaço.

Zé do Torno enfrentou muitas situ-
ações de risco em sua atividade. A pior
delas aconteceu em 1970, quando ten-
tava consertar a caldeira de uma olaria
no interior de Toledo, e o equipamento
explodiu. Depois deste acidente, ele co-

N O S S A   H I S T Ó R I A

O PRIMEIRO
TORNEIRO DE
CASCAVEL
ATIVIDADE RENDEU
APELIDO A PIONEIRO

meçou a ser afastar da atividade: pri-
meiro arrendou a oficina e, depois, re-
solveu vendê-la.

José Smarczewski era casado com
Mirna Teresinha Girardello, com quem
teve 3 filhos: Flávia, psicóloga que atua
em Curitiba; Vitor, engenheiro civil; e
José Filho, advogado. Ambos os filhos
também desenvolvem atividade de ad-
ministrador de propriedades rurais.

ATIVIDADE RURAL
NA LINHA GUAVIRÁ

A agricultura entrou na vida do
pioneiro José Smarczewski em
1965. Em 1968, iniciou mecaniza-
ção de lavouras para o plantio de
trigo e soja. A propriedade da fa-
mília fica na Linha Guavirá e é ad-
ministrada hoje por José Filho, co-
nhecido também por Juca.

Zé do Torno esteve entre os
fundadores do Country Club, Tuiu-
ti Esporte Clube, Sociedade Rural
do Oeste do Paraná e da Coopa-
vel. A primeira reunião para cria-
ção da cooperativa ocorreu na sua
oficina. Morou sempre na Rua Per-
nambuco, até falecer em 19 de
janeiro de 2000.

No imóvel onde ele morava, a
Construtora Saraiva de Rezende
levantou recentemente um prédio
com 11 pavimentos. O empreen-
dimento recebeu o nome de Edifí-
cio José Smarczewski. Uma rua no
bairro Universitário também home-
nageia o pioneiro cascavelense.

José Smarczewski:
natural de Irati (PR), instalou-se
em Cascavel em 1955

Zé do Torno na oficina: “ele tinha
solução para todos os problemas”

DEZEMBRO DE 2010 / JANEIRO DE 2011www.sindicatorural.com
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GOVERNO

ORTIGARA NA
AGRICULTURA DO PR

O governador eleito do Para-
ná, Beto Richa, confirmou Norber-
to Ortigara como novo secretário
da Agricultura do Paraná. O anún-
cio foi feito no Encontro do Pro-
grama Empreendedor Rural 2010.
Ortigara é economista, nascido
em Frederico Westphalen (RS) e
está no Paraná há quatro déca-
das. Já foi duas vezes diretor da
Secretaria de Estado da Agricul-
tura, onde trabalha desde 1978.
Comandou também a Secretaria
de Agricultura de Curitiba.

Beto Richa cumprimenta Nor-
berto Ortigara, futuro secre-
tário de Agricultura

HOMENAGEM - Modesto Fé-
lix Daga, diretor do Sindicato Ru-
ral Patronal de Cascavel, foi des-
taque em homenagem ao Dia do
Engenheiro Agrônomo, comemo-
rado em 12 de outubro. Registro
fotográfico onde ele avalia a qua-
lidade da produção de trigo ilus-
tra a capa de cartão alusivo à
data, produzido pela Andef. Daga
é engenheiro agrônomo, proprie-
tário de empresa de planejamen-
to agropecuário e produtor rural.

COMITIVA DE CASCAVEL - A festa de encerramento do programa Empreendedor
Rural contou com a presença de comitiva do Sindicato Rural Patronal de Cascavel.
O grupo que esteve em Curitiba foi formado por participantes dos cursos Mulher
Atual, Jovem Agricultor Aprendiz e Empreendedor Rural.

EMPREENDEDOR RURAL

ENCONTRO REÚNE
4 MIL AGRICULTORES

O Encontro Estadual do Programa Em-
preendedor Rural 2010 reuniu mais de 4
mil agricultores e líderes sindicais de todo
o Paraná. O presidente da Faep, Ágide
Meneguette (foto à dir.), falou na abertu-
ra do evento, organizado pela Federação
da Agricultura do Estado do Paraná.

PALESTRA TÉCNICA

MANEJO E MEIO AMBIENTE
O professor Jorge de Lucas Jr., da

Unesp/Campus Jaboticabal, proferiu pales-
tra sobre “Manejo e Meio Ambiente”. Foi
no dia 25 de novembro, no auditório do
Sindicato Rural Patronal de Cascavel. A or-
ganização do evento esteve a cargo da
Nattural – Engenharia Ambiental, com
apoio da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, Sindicato Rural e Sansuy.

MERCOSUL

SEMINÁRIO
DE BEBIDAS

O 1º Seminário Mercosul de
Bebidas debateu em Cascavel,
a produção, o controle de qua-
lidade e as estratégias de co-
mercialização de bebidas. A pro-
moção, nos dias 29 e 30 de no-
vembro, foi da Fundetec , em
parceria com a Finep, Emater-
PR, Sebrae e Senar.
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CAFELÂNDIA

14a FESTA DO FRANGO
Exposição e mostra do comércio, shows e almoço movimentaram

a 14ª edição da Festa do Frango, entre os dias 19 e 21 de novembro,
em Cafelândia. A solenidade de abertura contou com a presença do
governador Orlando Pessuti, que não poupou elogios ao desenvolvi-
mento do município. Na oportunidade, o prefeito Dr. Estanislau Franus
fez referência ao desenvolvimento registrado em Cafelândia nos últi-
mos anos e destacou a significativa contribuição da Copacol, um dos
parceiros da Festa do Frango, juntamente com a Acicaf.

SIMPÓSIO

SILAGENS EM FOCO
A Katec, do Grupo Lallemand Ani-

mal Nutrition, promove o Silage Scho-
ol – Simpósio Regional de Aperfeiçoa-
mento em Silagens, no dia 17 de de-
zembro, das 9 às 15h30, no auditório
da FAG, em Cascavel. O evento tem
patrocínio da Silostop e Casale e con-
ta com o apoio do Sindicato Rural Pa-
tronal e da FAG. Pontos críticos na con-
fecção de silagens, Micotoxinas em
silagens e alimentos, e Uso de levedu-
ra específica na propriedade de leite
são os temas das palestras a cargo do
zootecnista Edson Carlos Poppi, mes-
tre em Agronegócios, e de Lucas Mari,
doutor em Ciência Animal e Pastagens.

TOLEDO

SUCO DE UVA
Produtores rurais de To-

ledo vão plantar 18 mil
mudas de uva, das varieda-
des Bordô e Isabel Preco-
ce, a metade delas doadas
pela Prefeitura. A primeira
produção é prevista para fi-
nal de 2011 e início de
2012. O grupo beneficiado
integra o programa de in-
centivo a plantação de uva
para suco. Para participar,
o produtor deve estar de
acordo com as normas do
Pronaf.

SEMINÁRIO

FUTURO DO TRIGO EM DEBATE
O futuro do trigo no Paraná foi tema de

seminário realizado no auditório do Sindicato
Rural Patronal de Cascavel. Qualidade, ma-
nejo, classificação, doenças, clima, varieda-
des e tendências do mercado de trigo foram
alguns dos temas enfocados durante o even-
to, promovido pela Faep, em conjunto com
Iapar e Ocepar.

A sensação que emergiu das palestras e
manifestações durante o seminário é de invi-
abilidade na triticultura, uma situação que
deve se tornar ainda mais grave a partir da
implementação das novas normas de classi-
ficação, que entram em vigor em 1º de julho
de 2011. O regulamento define critérios de
qualidade do trigo nas políticas públicas de
apoio à comercialização do governo previstas
na Política de Garantia de Preços Mínimos,
como as Aquisições do Governo Federal e os
Prêmios de Escoamento da Produção.

Vários produtores rurais pregaram a neces-
sidade de abandonar o cultivo de trigo. “Plan-
tio Zero em 2011” foi uma das propostas de-
fendidas por um grupo de agricultores de Cas-
cavel. Na oportunidade, o Sindicato Rural Pa-
tronal de Cascavel emitiu uma carta lamen-
tando a política para o trigo nacional e apon-
tou medidas para dar suporte à atividade.
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PERNIL DE CORDEIRO COM
BATATAS E CEBOLINHAS

Ingredientes: 1 pernil de cordeiro; 1
kg cebolinhas sem casca colocadas na
água quente por 2 minutos; 1 kg batatas
cozidas em água com sal por 10 minu-
tos; 1/3 copo de mostarda, 1 dente de
alho grande cortado em pedacinhos pe-
quenos, 1/4 de colher de chá de sal, 1
colher de sopa de folhas de alecrim fres-
co cortado em pedacinhos, 1 colher de
sopa de tomilho fresco cortado em peda-
cinhos, 1 e 1/2 colher de sopa de molho
de soja, 1/4 copo de vinho branco seco e
4 colheres de sopa de azeite de oliva.

Modo de preparar: Coloque o pernil
em uma bacia, onde foram misturados
alho, alecrim, tomilho, molho de soja, vi-
nho, sal e pimenta e 2 colheres de azei-
te. Por cima e ao redor da carne, aplique
um pouco da mostarda. Deixar marinar
por 6 horas. Após este período, aplicar o
restante da mistura de mostarda sobre a
carne. Coloque o pernil em assadeira,
com cebolinhas e 1 colher de sopa de
azeite de oliva por cima. Em forno pré-
aquecido, a 250 graus, assar por 15 mi-
nutos. Neste momento acrescente as
batatas ao redor da perna de cordeiro e
coloque um pouco de azeite de oliva por
cima. Levar ao forno por 1h15.

SUGESTÕES PARA
A CEIA DE NATAL

Tenra, suculenta e de sabor
mais suave, a carne de cordeiro é
uma excelente opção para a Ceia
de Natal. Ela é ingrediente prin-
cipal na elaboração de uma di-
versidade de pratos, a partir de
cortes como pernil, paleta, lom-
bo, costela, costeleta e carré –
sempre temperada com ervas e
especiarias.

CARRÉ DE CORDEIRO
COM FRUTAS SECAS

Ingredientes: 2,5kg de cordei-
ro, 200g de nozes sem pele pica-
das, 200g de amêndoas sem pele
picadas, 2 cebolas raladas, 4 den-
tes de alho amassados, 3 pedaços
de canela em pau, 1 colher de (so-
bremesa) rasa de canela em pó,
100ml de azeite de oliva, gengibre,
salsinha e tomilho a gosto, sal e pi-
menta-do-reino, nozes, amêndoas e
tâmaras inteiras.

Modo de preparar: Faça vários
cortes na carne e reserve. Numa ti-
gela, misture os demais ingredien-
tes. Se a mistura ficar muito seca,
coloque um pouco de água. Esfre-
gue toda a carne com esses tempe-
ros, introduzindo-os também dentro
dos cortes, para pegar bem o tem-
pero. Amarre o Carré em círculo com
barbante próprio para culinária, de-
pois leve ao forno pré-aquecido, em
180 graus, por cerca de duas ho-
ras. Não esqueça de assar a peça
dos dois lados. Passe a carne para
uma travessa e jogue por cima o mo-
lho (coado) que ficou na assadeira.
Para acompanhar, adicione nozes,
amêndoas e tâmaras.
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32.000

dedo de prosa
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NÚMEROS DO
CENSO 2010
Municípios paranaenses com
mais de 100 mil habitantes

Curitiba .................... 1.746.896
Londrina ...................... 506.645
Maringá ....................... 357.117
Ponta Grossa ............... 311.697
Cascavel ...................... 286.172
São José dos Pinhais ... 263.488
Foz .............................. 256.081
Colombo ...................... 213.027
Guarapuava ................. 167.463
Paranaguá ................... 140.450
Apucarana ................... 120.884
Araucária..................... 119.207
Toledo ......................... 119.002
Pinhais ........................ 117.166
Campo Largo ............... 112.486
Arapongas ................... 104.161
Almirante Tamandaré ... 103.245
Umuarama ................... 100.716

PARANÁ total .......... 10.266.737

BRASIL total ......... 190.732.694
Homens ................   93.390.532
Mulheres ................   97.342.16

FLAGRANTE

Este é o número aproximado de espinhos que formam
a armadura do porco espinho. Eles ficam sob seu pelo
brilhante e se eriçam quando o animal é atacado.

O PRIMEIRO MOUSE
O mouse de

computador foi
criado em
1968, por Dou-
glas Engelbart,
nascido em 30
de janeiro de
1925, no Ore-
gon (EUA). Ele trabalhou no Instituto de Pes-
quisa de Stanford, onde desenvolveu o “rati-
nho de mesa”. Sua primeira versão era feita
de madeira, movia-se sobre pequenas rodas e
tinha apenas um botão. A popularização do
equipamento começou só em 1982, quando a
Apple lançou o sistema de “apontar e clicar”,
mesmo ano em que ganhou mais uma tecla.

COMO SABER SE
OS OVOS SÃO FRESCOS

O teste é simples. Coloque o
ovo em uma vasilha de água: se
flutuar, é velho; se afundar, é fres-
co. Isto se deve ao fato de quanto
mais velho for, maior é a câmara
de ar interna do ovo.

EVENTO DE TUNGUSKA
O último grande meteoro a se cho-

car contra um continente, provocan-
do uma explosão com potência mil
vezes maior que a da bomba de Hi-
roshima, aconteceu em 30 de junho
de 1908. Foi tão forte que derrubou
aproximadamente 80 milhões de ár-
vores numa área de 2.150 quilôme-
tros quadrados e provocou um terre-
moto de 5 graus na escala Richter.
Só não virou a maior tragédia da histó-
ria humana porque caiu em um lugar
desabitado, a região de Tunguska, na
Sibéria. Esse acontecimento é conhe-
cido como o Evento de Tunguska.

LAGO TITICACA
O Titicaca situa-se a 3.821

metros acima do nível do mar e é
o lago comercialmente navegável
mais alto do mundo. Situa-se no
altiplano dos Andes, na fronteira
do Peru e Bolívia. A sua profundi-
dade média é de 140 a 180 me-
tros. Mais de 25 rios deságuam no
lago Titicaca, que tem 41 ilhas.

OVELHA NEGRA
O termo “ovelha negra” é utilizado

para classificar algo ou alguém como di-
ferente – fora dos padrões. Como a gran-
de maioria das ovelhas são brancas e cla-
ras, quando há uma alteração genética e
nasce uma de outra cor, ela é considerada
absolutamente diferente das demais.






