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FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

N
o início de 2012, mais uma vez
os brasileiros se encheram de

orgulho com dados sobre o desem-
penho do País no comércio exterior.
Como vem ocorrendo sucessivamen-
te, as exportações bateram novo re-
corde em 2011. O saldo da balança
comercial voltou a crescer. O resul-
tado foi positivo em US$ 29,7 bi-
lhões.

Mas a desenvoltura do Brasil no
cenário internacional teria sido bem
diferente, caso não existisse o agro-
negócio. Quando se exclui a partici-
pação da agropecuária e agroindús-
tria, nas contas da balança comerci-
al, o superávit do último ano simples-
mente desaparece. Em seu lugar sur-
ge um déficit de US$ 47,8 bilhões.

Em 2011, a produção de alimen-
tos com origem no campo demandou
importações no valor de US$ 17,08
bilhões. Já no volume total das ex-
portações, participou com uma cota
de US$ 94,59 bilhões. Ou seja, sozi-
nha, registrou um saldo de US$
77,51 bilhões. Portanto, evitou o pior
e contribuiu para garantir o melhor.

A partir dessa análise é possível
constatar que, sem o agronegócio, a
condição do Brasil no cenário inter-
nacional seria frágil. Mas se ela for
aprofundada, os contornos que apa-

recem são de uma situação ainda
mais crítica. Evolui para uma grave
debilidade econômica e tendência de
inexpressiva participação externa.

Uma avaliação sobre a balança
comercial brasileira nos últimos 10
anos mostra um superávit acumula-
do de US$ 302,4 bilhões. No entan-
to, se for deixada de lado a partici-
pação do agronegócio no período
(US$ 466,8 bilhões de saldo), o de-
sempenho no comércio com o exte-
rior se inverte para déficit de US$
164,41 bilhões.

Sem a agropecuária, as reservas
do País desapareceriam. Não have-
ria dólares para importar máquinas
de alta tecnologia utilizadas na me-
lhoraria da produção de outros seg-
mentos. Nem para bancar os crescen-
tes gastos em viagens ao exterior. Em
colapso, o fluxo de investimentos
estrangeiros certamente também
minguaria.

Moderna, eficiente e competitiva,
a atividade rural é indispensável e
precisa ser valorizada cada vez mais
por toda a sociedade. Afinal, gera in-
ternamente alimentos, tributos e em-
pregos. Além disso, assegura as divi-
sas imprescindíveis para que o Brasil
garanta a sua inserção, de forma inve-
jável, no contexto internacional.

NESTA EDIÇÃO

4

8

22

26/28

38

52 páginas
6.000 exemplares

ENTREVISTA
A revolução das sementes

SHOW RURAL COOPAVEL
O espetáculo dos recordes

ESTIAGEM
Sumiu o ganho do produtor

AGRONEGÓCIO
Oeste atrai grupos do exterior

LEITE
As mudanças na Normativa 51



www.sindicatorural.com SINDIRURAL � 5

E N T R E V I S T A   IVO MARCOS CARRARO

A REVOLUÇÃO DAS SEMENTES

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

Nos últimos 10 anos, a
produção de semen-

tes de soja e milho passou
por um processo de mu-
danças extraordinário. Foi
uma revolução, que in-
cluiu o advento dos trans-
gênicos, nova arquitetura
de plantas, alteração na
época de plantio, redução
no ciclo de cultivo e gan-
hos em produtividade. As
inovações promovidas
pela pesquisa elevaram a
competitividade da agricul-
tura brasileira e alavanca-
ram a produção de grãos.
“Sem os avanços observa-
dos em produtividade, o
agricultor brasileiro estaria
hoje fora do mercado”, afir-
ma o engenheiro agrôno-
mo Ivo Marcos Carraro,
doutor em Ciência e Tec-
nologia de Sementes, dire-
tor executivo da Coodetec,
com sede em Cascavel.

Que análise faz sobre a contri-
buição da pesquisa de sementes, na
produção agrícola?

Carraro – Há 10 anos, a produ-
ção brasileira era de 90 milhões de
toneladas. Hoje está em 160 milhões.
Em uma década, a área cultivada
cresceu 21% e a produção avançou
78%. A principal contribuição foi,
portanto, da produtividade. É resul-
tado da pesquisa de empresas nacio-
nais, públicas e privadas, e multina-
cionais. Mesmo com estiagem, hoje

se colhe até 110 sacas de soja por
alqueire. Nos anos 1990, não passa-
ria de 60. O produtor nacional esta-
ria fora do mercado sem os ganhos
que tivemos em produtividade.

Existe reconhecimento desse be-
nefício?

Carraro – Um número mínimo de
produtores usa semente salva pen-
sando na sua economia. Tem o direi-
to. Mas a maneira mais correta para
justificar a pressão por materiais

cada vez com maior produtividade é
a utilização de semente legal. A mai-
oria dos produtores valoriza a pes-
quisa. O royalty é o dinheiro mais
bem investido. Ele retorna em forma
de produtividade.

A dificuldade, no entanto, esta
em medir esse ganho...

Carraro – É só pegar um histórico:
se não tivéssemos a lei de proteção de
cultivares no Brasil, com certeza es-
taríamos na faixa de 100 milhões
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de toneladas. A produção cresceu e
vai crescer mais como consequência
desta lei. Ela começou a vigorar em
1997, contribuindo para que as em-
presas encontrassem segurança em
seus investimentos em tecnologia.

Como têm se comportado as de-
mandas do produtor que dependem
de resposta da pesquisa?

Carraro – A soja passou por uma
grande revolução. Nunca houve tan-
tas mudanças na preferência do pro-
dutor, como nos últimos 5 anos. Sur-
giram novas necessidades em relação
a diversas características da planta.
Foi preciso construir um novo ban-
co genético, para, a partir dele, con-
tinuar atendendo a principal deman-
da do agricultor, que é mais produti-
vidade. Não existe um gene de pro-
dutividade. Ela é determinada por
uma complexa interação de genes
favoráveis. Depende de seleção, por-
tanto, requer tempo.

Quais são as novas necessidades
que a pesquisa precisa atender?

Carraro – O agricultor adotou a
segunda safra de milho há uns 20
como atividade menos importante.
Só que isso vem mudando: a safri-
nha hoje é um safrão. E, para ter se-
gurança no investimento, é preciso
plantar mais cedo, reduzindo o ris-
co de geada. Para isso, o produtor
quer cultivar, na safra de verão, va-
riedade de soja mais precoce, para
colher antes. Muda época de plan-
tio, tipo de planta e de crescimento
indeterminado. Isso mexe com a pro-
dutividade. Leva de 8 a 10 anos para
recuperar um estoque genético com
potencial como o anterior.

Inclusive a arquitetura da planta
passou por mudança?

Carraro – Até recentemente, o
produtor queria uma planta de soja
exuberante, para cobrir o solo rapi-
damente e evitar o crescimento de
erva daninha. Mas, com o advento
da RR, esse problema foi resolvido

com glifosato. Ao mesmo tempo, pas-
sou a ser importante planta menos
folhuda e ereta, para que o fungici-
da aplicado no combate à ferrugem,
penetre melhor. Outra coisa que mu-
dou é o padrão de resistência ao aca-
mamento, que significava apenas não
tocar os galhos no chão. Hoje, a plan-
ta tem de ficar 100% em pé.

Como a Coodetec adaptou a sua
pesquisa a essa nova realidade?

Carraro – Começamos essas mu-
danças em
2002/2003. An-
tes mesmo da
aprovação ofici-
al da soja trans-
gênica, quando
notamos certo
encanto pelas
sojas trazidas
ilegalmente da
Argentina. Foi
um material que
chegou pronto e
se adaptou. Pas-
samos a buscar
essas caracterís-
ticas no mundo
inteiro. Desen-
volvimento ge-
nético não se
tira da cartola. Precisa-se de tempo.
Na soja, a partir da safra 2010/11,
aumentamos gradualmente a oferta
de variedades com as novas caracte-
rísticas que o agricultor deseja.

Quais são os resultados?
Carraro – Voltamos à concorrên-

cia. Já disponibilizamos produtos
como a soja CD 250RR. Teve agri-
cultor que plantou no dia 5 de se-
tembro e colheu antes do Natal. Veja
o potencial que tem de antecipação.
E sem perder produtividade.

Qual é o cenário hoje no segmen-
to de pesquisa de sementes no País?

Carraro – Para crescer, muitas
empresas de pesquisa têm compra-
do outras. O País virou uma espécie

de cesta de negócios. Várias brasi-
leiras foram adquiridas por grupos
estrangeiros. Para fazer um contra-
ponto, um equilíbrio nesse mercado,
restaram poucas nacionais: Embra-
pa, alguns institutos e cooperativas.

A Coodetec é uma delas. Como
está estruturada?

Carraro – Somos uma central de
pesquisa agrícola com 500 funcioná-
rios, composta por 33 cooperativas
brasileiras. São 27 do Paraná e 6 do

Rio Grande do Sul, San-
ta Catarina, São Paulo e
Goiás, que têm mais de
185 mil produtores rurais
associados. A sede fica
em Cascavel e há ainda
unidades de pesquisa em
Palotina, Goioerê, Rio
Verde (GO) e Primavera
do Leste (MT). Além dis-
so, temos 9 áreas onde fa-
zemos seleção e mais de
100 locais, no Brasil e  no
Paraguai, onde são feitos
testes regionais de adap-
tação e produtividade. A
Coodetec é um bom
exemplo de integração
das cooperativas de pro-
dução, na promoção do

desenvolvimento tecnológico. Surgiu
há quase 40 anos, em 1974, para não
deixar o setor totalmente dependen-
te de governo ou de empresas priva-
das. Como diz o nosso presidente,
Irineo da Costa Rodrigues, “trata-se
de uma trincheira do produtor”.

A pesquisa é desenvolvida com
que recursos tecnológicos?

Carraro – Há 10 anos, a Coodetec
migrou para uma integração do me-
lhoramento genético clássico, que é
mais a campo, com a biotecnologia,
que não significa só transgenia. São
muitas as técnicas como a de seleção
assistida, por marcadores moleculares,
utilizadas pelos programas mais mo-
dernos do mundo. E nós seguimos em
linha com esses laboratórios.

“Desenvolvimento
genético não se
tira da cartola.
Precisa-se de tempo”

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

SEGUE
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Que posição a Coodetec ocupa
no mercado de sementes?

Carraro – No trigo, a fatia do mer-
cado é de 23%. Na soja, com as vari-
edades transgênicas chegamos a
28%, hoje estamos com 11%. No
milho, em 2011, voltamos a superar
os 5% e, nesta safrinha, deveremos
chegar a 7%. Na produção de semen-
tes desse cereal, a Coodetec é prin-
cipal empresa nacional. Ocupa o
quinto lugar, logo depois de 4 gran-
des grupos multinacionais.

Com o advento dos transgênicos,
as multis dominaram o mercado?

Carraro – Na soja, mais de 60%
da oferta de sementes no País é feita
por grupos estrangeiros. No milho,
90%. E o motivo não é outro senão
o alto padrão tecnológico, o que aju-
dou a melhorar a média da produti-
vidade nacional. As multis trabalham
com um banco de germoplasma di-
versificado, com chances maiores de
ganhar rapidamente produtividade.
Promovem intercâmbio de grupos
heteróticos, entre as diversas unida-
des que possuem no mundo todo.

Como Coodetec encara essa con-
corrência?

Carraro – Em 2003, ainda não se
falava em milho transgênico, e já se
via um movimento muito grande das
multinacionais, através de compra de
empresas e montagem de processo
de melhoramento de sementes. Ime-
diatamente fizemos parcerias fora do
Brasil, para intercâmbio, que contri-
buíram para o desenvolvimento de
nossa genética. Quando apareceram
os transgênicos, também firmamos
parcerias. Hoje temos liberação da
Monsanto e Dow, para usar em nos-
sos híbridos, materiais que conferem
resistência a pragas.

Quais as possibilidades de recu-
peração do mercado?

Carraro – Passamos a dispor de
híbridos de milho transgênicos em
2010. Em 2011, elevamos o volume

de sementes. Temos o CD 384 Hx,
que é Bt, em parceria com a Dow. E
estão vindo outros com superpreco-
cidade. A Coodetec voltou novamen-
te para o mercado de milho, com
mais alternativas dentro daquilo que
o agricultor quer, que é o milho Bt e
as novas tecnologias que virão pela
frente. A expectativa é conquistar 1%
do mercado a cada ano.

E na soja?
Carraro – Sofremos um pouco

por 2 ou 3 anos, com a entrada de
material argentino, mas estamos re-
cuperando espaço. Hoje, temos no
mercado materiais com crescimento
indeterminado, potencial produtivo,
resistência ao acamamento e folha-
gem menos exuberante. É o tipo de
planta que o produtor quer e que per-
mite também antecipação, por ser de
ciclo mais curto. Podemos dizer que a
Coodetec volta para o jogo. Em 2011,
lançamos a CD 250RR e para este ano
chegam as cultivares CD 2585RR, com
ciclo similar ao da Apolo, e a 2630RR,
que tem ciclo um pouco mais longo e
ótimo potencial produtivo.

Voltando à questão produtivida-
de, que possibilidade de crescimen-
to visualiza?

Carraro – Na soja, a produtivida-
de média brasileira é parecida com a
americana. Essa cultura está no li-
mite. O seu ganho nos últimos 10
anos foi de 16%: 1,6% ao ano, um
bom ganho genético. Para que se dê
um salto, é necessário o surgimento
de algum evento transgênico novo.
No manejo, está se trabalhando com
a tolerância à seca e ao frio.

No milho, o espaço para crescer
é mais evidente?

Carraro – A produtividade média
nacional de milho cresceu 60%, no
mesmo período de 10 anos. Ainda
assim, nos EUA, ela é 3 vezes maior:
12 mil quilos por hectare, contra 4
mil quilos no Brasil. Portanto, temos
muito espaço para incrementar.

E N T R E V I S T A   IVO MARCOS CARRARO

Por que esta distância em rela-
ção à média dos EUA?

Carraro – Genética aqui existe.
Temos agricultores produzindo mi-
lho na mesma faixa dos americanos.
A média brasileira é baixa, porque
muitos usam técnicas rudimentares.
Não investem. Temos regiões que,
embora o produtor utilize sementes
de genética alta, o solo não está bem
preparado e/ou corrigido de acordo.

O que diz a quem demonstra pre-
ocupação com transgênicos?

Carraro – São cultivados há 20
anos no mundo e não há relato so-
bre danos à saúde e ao meio ambi-
ente. Em 2050, teremos 9 bilhões de
habitantes, e os transgênicos podem
contribuir decisivamente para ali-
mentar tanta gente. São indispensá-
veis para rápido avanço em produti-
vidade e redução da exigência de
abertura de novas áreas.

Como está a pesquisa do trigo?
Carraro – Temos pesquisa de no-

vas variedades sobrando. No Brasil,
4 empresas têm participação forte no
setor. Multinacionais não se interes-
sam aqui, porque a área aqui é pe-
quena: 2 milhões de hectares. A Coo-
detec se mantém na pesquisa porque
as cooperativas vêem o trigo como
estratégico, embora não dê o retor-
no esperado.

Em julho vigoram novas normas
sobre qualidade do trigo. Há varieda-
de para atender a essas exigências?

Carraro – A pesquisa está 10 anos
à frente destas novas exigências. Há
trigo de qualidade. O que acontece
são problemas estruturais. Um deles
é a dificuldade de segregação. O tri-
go tem uma variação muito grande
de tipos. Com os preços que são pra-
ticados, a segregação não compen-
sa. Se colocar todos os tipos  na mes-
ma moega, no fim vai ficar um con-
junto de péssima qualidade. Embo-
ra tenha ali dentro componentes de
excelentes qualidades individuais.

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012



www.sindicatorural.com SINDIRURAL � 9

O Show Rural chega a sua 24ª
edição, que acontece entre os dias 6
e 10 de fevereiro de 2012, como o
maior do gênero no País, em diversi-
dade tecnológica e comercialização.
Vai reunir 406 expositores, número
recorde, e 4.800 experimentos. A
expectativa é ultrapassar de R$ 1 bi-
lhão em negócios e superar o maior
público de sua história.

O evento se posiciona par e pas-
so com o agronegócio brasileiro, que,
da mesma forma, registra seguidos
recordes, nas mais diversas áreas: na
produção de alimentos (grãos, fibras,
proteína animal, bioenergia, café e
açúcar); em exportações (US$ 94,59
bilhões em 2011) e em superávit na
balança comercial (US$ 77,51 bi-
lhões no último ano).

TECNOLOGIA
Esses ganhos, acumulados suces-

sivamente pela agropecuária, decor-
rem principalmente de avanços nos
índices de produtividade. “São gera-
dos, portanto, em razão da incorpo-
ração de novas tecnologias”, aponta
o diretor presidente da Coopavel,
Dilvo Grolli, destacando que, neste
sentido, o Show Rural tem dado uma

S H O W   R U R A L   C O O P A V E L

O ESPETÁCULO
DOS RECORDES
Recorde. Esse é um termo que precisa ser
repetido reiteradamente quando se fala
de tudo o que envolve o Show Rural
Coopavel. Ele é utilizado na hora de
expressar, a cada ano, a dimensão dos
números do evento. Também se faz
necessário no momento em que se
apresenta dados sobre o desempenho da
agropecuária, que é a sua razão de ser.

DILVO GROLLI

Show Rural Coopavel
é uma das fórmulas
mais eficientes para
estimular práticas que
ampliam a produtividade,
geram renda e melhoram
a vida no campo

contribuição estratégica.
O evento possui um grande po-

tencial no processo de difusão de
inovações. “Ele se constitui em uma
das fórmulas mais eficientes para de-
monstrar e estimular a utilização de
produtos e práticas que contribuem
para diversificar atividades, incre-
mentar a produtividade, ampliar a
renda e melhorar a vida no campo”,

enfatiza Grolli.
Novas tecnologias – para a peque-

na, média e grande propriedades –
são apresentadas de uma forma prá-
tica, dinâmica e organizada. “Ao vi-
sualizar os resultados, o produtor se
sente mais seguro na hora de deci-
dir os investimentos que realiza na
sua atividade”, enfatiza o presiden-
te da Coopavel, que é coordenador
geral do Show Rural.

De acordo com Grolli, o evento
põe em evidência o agronegócio e é
um instrumento que indica o com-
portamento que pode ser esperado
do setor ao longo do ano. “É o pri-
meiro do gênero no calendário naci-
onal e reflete a tendência dos negó-
cios no segmento”, conclui.

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012
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Excelência na organização

S H O W   R U R A L   C O O P A V E L

Como já é tradição a cada edição,
o Show Rural Coopavel 2012 vem
com novidades também na sua es-
trutura de atendimento ao público e
expositores. Novas ruas do espaço
com 720 mil metros quadrados onde
acontece o evento receberam cober-
tura. Todas as áreas de estaciona-
mento, para mais de 13 mil veículos,
agora são cascalhadas.

O paisagismo passou por uma re-
paginação. O visitante vai pode per-
correr quase a metade dos 12 quilô-
metros de ruas que cortam o parque
sob passarelas cobertas. Em toda essa
extensão há pontos com água gelada
e instalações sanitárias. O restauran-
te tem capacidade para servir até 5 mil
pessoas ao mesmo tempo.

A área destinada a expositores,
no Show Rural, foi ampliada. “Via-
bilizamos espaço para mais 40 em-
presas e instituições, mas mesmo

assim não conseguimos atender
todos os interessados”, informa
Rogério Rizzardi, diretor do De-
partamento Técnico da Coopavel
e coordenador do evento.

Estarão presentes as princi-
pais empresas de todo o mundo
que geram tecnologia para o agro-
negócio e instituições financeiras
que direcionam crédito para o se-
tor. O ministro da Agricultura e
o governador do Paraná agenda-
ram visita. O secretário de Esta-
do da Agricultura, Norberto Or-
tigara, estará despachando no lo-
cal durante 5 dias.

“Será mais uma vez um even-
to pujante, com perspectiva de
bater todas as suas marcas”, pre-
vê Rizzardi. Segundo ele, nem
problemas causados pelo clima
deverão afetar a presença de pú-
blico. “Temos hoje um produtor
ávido por informações”, diz, lem-
brando que o Show Rural inclu-
sive apresenta tecnologias que
podem minimizar danos causa-
dos pela estiagem.

Novidades também
na  estrutura de
atendimento ao público
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DIVERSIFICAÇÃO
O Show Rural Coopavel 2012 traz

várias sugestões para diversificação de
atividades no campo. Entre elas, avicul-
tura familiar e comercial, fruticultura,
hortaliças em estufa hidropônica, api-
cultura, bicho de seda, ervas medicinais
e indústria caseira. Também é apresen-
tado um modelo de produção ecologi-
camente correto, desenvolvido na es-
tação da agroecologia.

PECUÁRIA
Há informações dirigidas para bovi-

nocultura de leite e de corte, avicultura,
suinocultura e outros animais. Visam a
eficiência produtiva, através do uso de
tecnologias corretas em alimentação,
manejo e sanidade, genética, instala-
ções e gestão da propriedade.

LAVOURA-PECUÁRIA
Parceria entre a Coopavel e o Iapar

viabilizou uma área para pesquisa per-
manente sobre integração lavoura-pe-
cuária. Neste espaço, o visitante pode
ver atividade que permite produzir car-
ne e leite em solos que normalmente
ficam ociosos no inverno.

ROGÉRIO RIZZARDI

Área destinada aos
expositores foi ampliada

www.sindicatorural.com
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O Show Rural 2012 vai apresen-
tar 4.800 parcelas demonstrativas
com 200 variedades de soja, 220 hí-
bridos de milho, 45 híbridos de sor-
go, 55 variedades de feijão e 110
variedades de sementes de outras
culturas, além de informações so-
bre plantio direto, tecnologias de
cultivo e manejo de solo, tipos de
adubação e administração rural.

O evento tem a participação de
280 expositores de máquinas e
equipamentos: os mais versáteis e
tecnologicamente aperfeiçoados,
das principais marcas. São 53 mo-
delos de colheitadeiras, 195 de tra-
tores, 232 de plantadeiras, 116 de
pulverizadores e 945 de implemen-
tos agrícolas.

“É uma infinidade de novida-
des”, comenta o produtor rural Se-
denei João Lupatini. “Podem ser en-
contradas inovações capazes de
atender as mais diferentes necessi-
dades do homem do campo, em
seu objetivo de buscar produtivida-
de e rentabilidade”, afirma.

Segundo ele, não é possível ver
tudo em apenas um dia. Por isso,
reserva pelo menos 3 dias para vi-
sitar o Show Rural todo ano. E cos-
tuma também levar funcionários
para saber o que acham sobre a
operação de máquinas que preten-
de comprar.

S H O W   R U R A L   C O O P A V E L

Impossível ver tudo num dia

O
 Show Rural Coopavel é o local
onde Isaías Luiz Orsatto defi-

ne os investimentos que realiza na
sua atividade. Produtor de grãos e
pecuarista, com propriedades na di-
visa entre Cascavel e Corbéilia e em
Laranjeiras do Sul, ele toma as
principais decisões depois de con-
ferir e avaliar novas tecnologias e
experimentos com diversas cultu-
ras em demonstração durante o
evento.

Orsatto dedica a maior do tempo
de sua visita em observar os lança-
mentos de variedades das culturas
que planta tradicionalmente. A pre-
ocupação é avaliar com precisão
quais dão a melhor resposta nos so-
los e climas de cada propriedade. Ele
também procura colher orientações
sobre práticas, para confirmar se está
utilizando o manejo ideal.

Para fechar negócios de compra
de máquinas e equipamentos, o pro-
dutor espera sempre pelo Show Ru-
ral. “Você encontra as últimas no-
vidades e condições especiais para
aquisição: preços promocionais, fa-
cilidades para acesso a financia-
mentos e juros menores”, comenta
Orsatto.

Ele também demonstra grande
admiração pelo evento. “É verda-
deiramente um show”, diz, lem-
brando que foi um dos 110 produ-
tores que participaram da primeira
edição, em 1989, então ainda como
um dia de campo. “Acompanhei
toda a evolução do Show Rural
Coopavel, que vem acontecendo
através de um exemplo de organi-
zação,” completa.

Onde decisões
são tomadas
Produtor aguarda o
evento para planejar
seus investimentos

No evento, do qual participou
de todas as edições, Lupatini já
comprou inúmeras máquinas e im-
plementos para as suas proprieda-
des em Cascavel, onde cultiva
grãos, e no Mato Grosso do Sul,
destinada à pecuária de corte. En-
tre elas, colheitadeira, trator e plan-
tadeiras.

ORSATTO As últimas novidades e condições especiais para aquisição

LUPATINI Três dias de visitação
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Nova força no
crédito rural
Agilidade nas operações
é um dos diferenciais
oferecidos pela instituição

10 ANOS DE ATUAÇÃO
O Sicoob foi fundado em Cas-

cavel no ano 2001. Durante a pri-
meira década, direcionou negó-
cios para o empresariado urba-
no. Hoje conta com 9 mil associ-
ados, administra R$ 68 milhões
em recursos e possui 4 agências
no município e uma em Corbé-
lia. Os planos prevêem novas uni-
dades de atendimento em Céu
Azul e Quedas do Iguaçu até
2013.

A cooperativa de crédito per-
tence aos seus associados lo-
cais, que escolhem dirigentes,
aprovam ações e participam dos
resultados. No Paraná, ela faz
parte de uma central formada por
22 singulares. Presente em todos
os estados, o sistema constituiu
um banco, o Bancoob, para atu-
ar no mercado financeiro.

O Sicoob se estruturou a par-
tir dos estados de São Paulo, Goi-
ás, Minas Gerais e Santa Catari-
na, voltado exatamente para o
crédito rural. Essa é a principal
carteira do sistema, com mais de
R$ 2,6 bilhões em recursos apli-
cados. “Essa especialização na
área rural dá suporte às opera-
ções em Cascavel”, frisa Breso-
lin Júnior.

O
 crédito rural é o mais novo
foco do Sicoob Cascavel. E o

ingresso no segmento se dá com um
portfólio que reúne todos os produ-
tos e serviços tradicionalmente ofe-
recidos pelo sistema financeiro. En-
tre eles, crédito para custeio e inves-
timento agrícola e pecuário e, inclu-
sive, linhas especiais com recursos
do BNDES.

A cooperativa de crédito
cascavelense recebeu auto-
rização do Banco Central,
para trabalhar com crédito
rural, em 2010. As primei-
ras operações, para conhe-
cer essa ferramenta, foram

realizadas em 2011. Agora, em 2012,
projeta a consolidação da sua presen-
ça no setor. “A meta é fechar o ano
com R$ 20 milhões em contratos”,
informa o seu presidente, Guido Bre-
solin Júnior.

Segundo ele, esse objetivo pode-
rá ser atingido facilmente. As razões
apontadas para esta expectativa são
o perfil econômico da região, que tem
como um dos principais motores o
agronegócio, e a agilidade do Sicoob
para avaliar propostas. “A aprovação
não depende de análise e decisões de
fora”, acentua o diretor.

SICOOB NO SHOW RURAL
Os produtores rurais, durante vi-

sita ao Show Rural Coopavel 2012,
poderão conhecer os produtos e ser-
viços disponibilizados pelo Sicoob.

A cooperativa de crédito partici-
pa do evento com um amplo,
moderno e confortável estande.
Uma equipe de funcionários es-
pecializada em operações de
crédito agrícola e pecuário esta-

rá à disposição para atendimen-
to. Também serão disponibi-

lizados recursos para fi-
nanciamento de má-
quinas, equipamen-
tos e implementos.

BRESOLIN JR.
Meta é fechar
R$ 20 milhões
em contratos

SINDIRURAL � 13

ESTANDE DO SICOOB
no Show Rural Coopavel
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NH apresenta nova estratégia

S
eguindo a estratégia mundial da
marca, a atuação da New Ho-

lland no Brasil em 2012 será marca-
da por investimentos na linha de pro-
dutos. A preocupação em ofertar so-
luções para o produtor se fortalece
com os lançamentos programados
para o ano, que começam no Show
Rural Coopavel.

Durante a Show Rural, a New
Holland apresenta ao produtor o tra-
tor T9, de 560cv, que reforça a preo-
cupação da marca em ofertar produ-
tos de grande potência. Esta tendên-
cia começou em 2011, com o lança-
mento da linha T8: com tratores que
alcançam até 389cv, a marca pas-
sou a produzir os maiores tra-
tores do Brasil.

No quesito colheita, a em-
presa apresenta a CR9060 Pre-
mium (foto), um
equipamen-
to com ex-
clusivo sis-
tema de du-

LABORATÓRIOS
DO IAPAR
Da ideia inicial até chegar ao
campo, como é feito o trabalho
de geração de novas
tecnologias agrícolas?
A resposta está em 3
laboratórios – biotecnologia,
nematóides e mofo branco do
feijoeiro – montados pelo
Instituto Agronômico do Paraná
no Show Rural em Cascavel.
O Iapar também participa com
unidades de conservação do
solo, agroecologia, mostra de
variedades e, na área destinada
à bovinocultura, com
tecnologias para integração
lavoura-pecuária.

INFORMÁTICA
AGROPECUÁRIA
A Embrapa Informática
Agropecuária participa
do Show Rural, apresentando
tecnologias disponíveis na
internet, para acesso gratuito.
Entre elas, a Agência de
Informação Embrapa;
a Infoteca - Informação
Tecnológica em Agricultura;
o Sistema de Monitoramento
Agrometeorológico –
Agritempo; o Sisla - Sistema
Interativo de Suporte ao
Licenciamento Ambiental; e o
Invernada - um software para
apoiar o planejamento da
produção de bovinos de corte

Marca diversifica linha
de tratores de grande
potência e colheitadeiras

plo rotor, de 394cv (classe VIII) e
com itens de Agricultura de Preci-
são de série. Seguindo a tendência
de ofertar a mais moderna tecnolo-
gia para todo tipo de demanda, a
New Holland lança ainda a CR6080.

“Esta máquina se encaixa na clas-
se VI de colheitadeiras, abrindo para
a NH a possibilidade de trabalhar em
um segmento de produtores que ela
não se fazia presente com a tecnolo-
gia de duplo rotor, que possibilita a
colheita com uma melhor qualidade
do grão”, afirma Carlos d’Arce, di-
retor de Marketing da New Holland.

Também durante a feira, a New
Holland apresenta sua primeira linha
de plantadeiras, desenvolvida em
parceria com a Semeato, marca líder
em plantio direto.

NEW HOLLAND O trator T9 reforça a preocupação da marca em ofertar produtos de elevado desempenho
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A
 Valtra anuncia durante o Show
Rural Coopavel, o lançamento

dos tratores S293 e S353, de alta po-
tência (acima de 300 cv), que cola-
boram com a ampliação da capaci-
dade produtiva e sustentável das áre-
as agrícolas. A série é importada da
Europa, com alta tecnologia e exper-
tise e designer global herdados da
Valtra, aliados à tecnologia AGCO.

A máquina tem capacidade de
levante de 12 toneladas e bomba de
fluxo variável de 200 litros por mi-
nuto, controlada automaticamente.
É dotado do motor eletrônico com
baixa emissão de gases poluentes
que, associado ao sistema de geren-
ciamento inteligente, busca o equilí-
brio entre a potência e torque e, de
acordo com a força exercida na trans-

Valtra em nova faixa de potência
missão, pode economizar até 16% no
uso  de combustível.

Outro destaque do novo modelo
é o câmbio AVT, que difere das tec-
nologias de mudanças de marcha
automáticas conhecidas no mercado.
Ele regula a rotação do motor de
acordo com a velocidade desejada.
Trabalha por meio de 4 módulos de
programação divididos em 2 grupos
de velocidade, estes separados de
acordo com o tipo de tarefa.

As inovações que chegam por
meio da Valtra S293 também apare-
cem em itens na cabine como os sis-
temas AutoComfort e Armrest, que
permitem um máximo conforto nas
operações.

A suspensão pneumática para o
assento giratório ajusta a posição do
operador de acordo com a declivida-
de do campo. O assento possui no
suporte de braço o controle das pro-
gramações que podem ser memori-
zadas pelo sistema “Easy-to-use”.

TRANSMISSÃO
AUTOMÁTICA
A Massey Ferguson apresenta
no Show Rural o seu maior
trator: o MF 8690, com 370cv de
potência e uma transmissão
constantemente variável (CVT).
Um dos grandes destaques do
trator, a transmissão Dyna-VT
gerencia a velocidade de
operação  automaticamente.
A Série de tratores MF 8600
chega ao Brasil também com
um modelo de menor potência,
o MF 8670 (com 320cv).

SUPLEMENTAÇÃO
ESTRATÉGICA
Em seu estande no Show Rural,
a Tortuga está apresentando o
Programa de Suplementação
Estratégica para a pecuária de
corte. Desenvolvido em
parceria com universidades,
o programa permite a redução
do ciclo produtivo do animal e
melhorias no processo de
produção.A empresa apresenta
ainda o Programa de Sólidos
do Leite, mostrando como a
alimentação de rebanhos com
minerais orgânicos aumenta a
qualidade do leite.

Fábrica amplia suas
tradicionais linhas de
tratores pesados

VALTRA S293 Trator de alta potência está sendo lançado durante o Show Rural Coopavel

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012





S I S T E M A   F A E P

EM DEFESA DO PRODUTOR RURAL
O papel e as ações do
Sistema FAEP em favor
do homem do campo

18 � SINDIRURAL FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

O
 Sistema FAEP é formado pela
Federação da Agricultura do

Paraná, Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar-PR) e sindi-
catos rurais. Representa mais de 80
mil produtores responsáveis por
70% da produção agropecuária do
estado e sua atuação está dirigida na
defesa e nos interesses econômicos
e sociais dos produtores, além de re-
presentá-los legalmente.

Dessa forma, as ações do Siste-
ma FAEP estão voltadas ao acesso
às melhores condições de crédito
rural, infraestrutura, comercializa-
ção dos seus produtos seguro agrí-

cola e sanidade animal e vegetal. In-
veste ainda na organização política
do setor como ponto básico para ga-
rantir os interesses dos produtores
rurais.

PRINCIPAIS AÇÕES
As análises conjunturais feitas

pela FAEP permitem levar aos pro-
dutores instrumentos para análise e
tomada de decisão. O monitoramen-
to da oferta, demanda, condições cli-
máticas, preços, dólar e mercado fi-
nanceiro, permitiu fornecer aos pro-
dutores um quadro, em tempo real,
das sinalizações do mercado.

Exerce pressão e fiscalização da
política publica junto às autoridades
federais, estaduais e entidades além
de uma minuciosa análise jurídica e
técnica solicitando medidas em prol

do produtor rural.
O Sistema também trabalha para

o fortalecimento dos Conselhos de
Sanidade Agropecuários e obteve a
aprovação do governo do Estado, no
final do ano passado, para a criação
do Instituto de Defesa Animal e Ve-
getal. O objetivo  é  garantir as con-
dições necessárias para a obtenção
e manutenção do status do Estado
livre de febre aftosa sem vacinação e
concentrar a fiscalização da defesa
animal nas áreas de fronteiras de
maior risco.

Tal sugestão estava no contexto
de um diagnóstico completo do se-
tor - o “Plano Diretor para o Agro-
negócio”, e encaminhado ao gover-
nador Beto Richa. Nele, estão as su-
gestões efetivas para desenvolver o
Estado.

www.sindicatorural.com
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Próximo de completar 20 anos de
existência em 18 de novembro deste
ano, o Senar-PR já entregou 1 milhão
e 100 mil certificados a participantes
de cursos de formação profissional,
desde os mais simples até os que de-
mandam 400 horas e nível superior.

Não foram 1 milhão e 100 mil pes-
soas, uma vez que várias delas fizeram
dois ou mais cursos e a estimativa,
contudo, é que mais de 700 mil traba-
lhadores e produtores rurais passaram
por algum curso do SENAR-PR, em
todos os 399 municípios do Paraná.

Só no ano passado, foram 6.900
cursos de formação profissional e 177
mil participantes. Foram 2.360 cursos
de promoção social - panificação, ar-
tesanato, embutidos, família e qualida-
de de vida - com 40 mil participantes.A
maioria foi cursos realizada em parce-
ria com os sindicatos rurais.

Do programa Empreendedor Rural

- uma parceria com o Sebrae e com a
Fetaep – participaram até hoje 18.200
trabalhadores e produtores rurais.

Do Jovem Agricultor Aprendiz,
18.500 jovens.

Do Mulher Atual - trabalhadoras,
esposas e filhas de trabalhadores e
produtores rurais – 10.800.

E há ainda o Agrinho, que anual-
mente envolve mais de 1,5 milhão de
crianças e jovens de nossas escolas e
mais de 50 mil professores.

O presidente do Sistema FAEP, o
engenheiro agrônomo Ágide Mene-
guette, resume: “Tenho a certeza que
a agropecuária e o agronegócio do
Paraná têm um futuro promissor se
realmente levarmos a sério os desa-
fios da qualificação do produtor, da
inovação e da tecnologia. A isso de-
vemos somar a ação política nos três
níveis de poder em defesa do produ-
tor rural”.

A importância do Senar-PR

SENAR Só no ano passado foram 6.900 cursos de
formação profissional com 177 mil participantes
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A
 maior entidade representativa
 dos produtores rurais do Para-

ná não poderia ficar de fora do mai-
or evento de tecnologia do setor. A
Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (FAEP) e o Serviço Naci-
onal de Aprendizagem Rural(Senar-
PR) mantém um estande exclusivo no
Show Rural Coopavel, para mostrar os
principais serviços oferecidos aos pro-
dutores e apresentar como atuam na
defesa, qualificação e no desenvolvi-
mento do homem do campo.

AGRICULTURA DE PRECISÃO
Quem passar pelo estande do Sis-

tema FAEP – um espaço com mais
de 240 metros quadrados – terá a
oportunidade de conhecer e testar os
equipamentos eletrônicos que permi-
tem a prática da agricultura de pre-
cisão. Numa parceria com o Senar
Nacional e a empresa Stara, o Senar-
PR disponibiliza no evento duas ca-
bines desses equipamentos. Os pro-
dutores poderão operar e simular a
utilização do sistema computadori-
zado, que faz o levantamento de da-
dos do solo e clima e permite que o
produtor dose a aplicação de insumos
em micro-áreas da propriedade.

Ainda no espaço do Sistema o
produtor poderá se cadastrar no Sis-
tema de Formação Profissional Con-
tinuada do Senar-PR e sair de lá com
uma lista completa dos cursos que a
instituição disponibiliza especifica-
mente para sua atividade rural. Os
visitantes também receberão kits do
Sistema FAEP, com uma bolsa, ca-
neta, caderno para rascunhos, fol-
ders e boné. Foram produzidos 7.500
kits no total.

S I S T E M A   F A E P

Participação
no Show Rural
Estande da FAEP e do
Senar-PR é ponto de
encontro para produtores



FAEP LEVA MAIS DE 5 MIL
PRODUTORES AO EVENTO

Dos 180 mil visitantes esperados
para a 24ª edição do Show Rural Coo-
pavel, mais de 5 mil estão sendo leva-
dos pela FAEP. A entidade firmou par-
ceria com 123 sindicatos rurais patro-
nais e, juntos, estão organizando ca-
ravanas para levarem os produtores
até o evento, em Cascavel. Ao todo,
127 ônibus foram fretados pela Fede-
ração. A iniciativa acontece todos os
anos. “O Show Rural é sinônimo de
avanços e inovações, a maior universi-
dade a céu aberto do país na difusão de
tecnologias agropecuárias”, diz o presi-
dente da FAEP, Ágide Meneguette.

O coordenador geral do Show Ru-

ral, Rogério Rizzardi, afirma que inicia-
tivas como a da FAEP deixam um le-
gado para a sociedade. “Participar do
Show Rural é uma oportunidade para
o produtor crescer, evoluir e ter resul-
tados melhores em sua atividade. No
final, a sociedade inteira é beneficia-
da”, ressalta.

Dentro do Show Rural o Senar-PR
também é parceiro da Embrapa e da
Emater. Todos os materiais de divulga-
ção da empresa brasileira de pesqui-
sa, como os folders técnicos que se-
rão distribuídos no evento, contaram
com o apoio do Senar-PR. Para a Ema-
ter, o Senar-PR cedeu um de seus ins-
trutores para dar orientações nas ativi-
dades demonstrativas sobre manejo de
pastagens.

DE TODO O PR Grupos de agricultores organizados
pela FAEP em parceria com sindicatos visitam o
maior evento tecnológico da agricultura brasileira
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Sumiu o ganho do produtor

A
 estiagem que castigou o Sul do
 Brasil, principalmente em de-

zembro, provocou uma quebra de
3,95 milhões de toneladas de soja,
milho e feijão, no Paraná. A estima-
tiva é do Departamento de Econo-
mia Rural (Deral), da Secretaria de
Estado da Agricultura, e foi divul-
gada no dia 26 de janeiro. Consi-
derando os preços atuais, o prejuí-
zo é calculado em R$ 2,48 bilhões.
E chega a R$ 5,3 bilhões, se soma-
dos aos do Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.

No Oeste do Paraná, a produtivi-
dade média esperada para a soja foi
afetada em 35%. Já em Cascavel, nas

Com quebras acentuadas nas culturas de soja,
milho e feijão, a receita dá só para pagar o banco

variedades precoces, os danos sofri-
dos pela cultura ficaram bem acima
da média regional. Foram de 46%,
com a produtividade caindo de 140
para 75 sacas por alqueire (de 57,8
para 31 por hectare). Mas a média
geral da safra deverá fechar em 105
sacas por alqueire (-25%).

No milho, a região perdeu 30%.
Em Cascavel, as primeiras lavouras
ceifadas tiveram um resultado me-
lhor. A redução se situou em 15%,
com a produtividade diminuindo de
411 para 350 sacas por alqueire (de
170 para 144 por hectare).

Porém, a média geral da safra do
cereal no município, segundo levan-
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tamento, ficará em 270 sa-
cas por alqueire (111 por
hectare).

A grande maioria dos
sojicultores do município
está colhendo o necessário
apenas para pagar o finan-
ciamento de custeio. “A es-
tiagem consumiu o lucro
do produtor: a margem é
zero e ele vai fazer uma sa-
fra onde trabalhou de gra-
ça”, assinala o engenheiro
agrônomo e proprietário rural Mo-
desto Félix Daga.

Mas isso ainda só no caso de
quem conta com cobertura do Proa-
gro (pequenos produtores) ou fez o
Seguro Agrícola (médios e grandes
que pagaram do bolso para ter a ga-
rantia de pelo menos uma parte do
volume de grãos que esperavam co-
lher). “Quem não possui cobertura
terá de se desfazer de algum patri-

mônio para quitar o
crédito de custeio ou
tentar prorrogar a dí-
vida”, diz Daga.

Nesta safra de ve-
rão, somente 10% da
área plantada dispõe
de algum tipo de se-
guro, segundo o Mi-
nistério da Agricultu-
ra. Os valores cobertos
são parecidos com os
do ciclo anterior: R$

6,5 bilhões, o que representa 3,6% de
uma produção avaliada em mais de
R$ 180 bilhões.

No final de janeiro, o governo
aprovou a renegociação de operações
de custeio e ampliação de prazos
para quitar parcelas de investimen-
tos. Mas fixou como limite 31 de ju-
lho de 2012. O problema, frisa Daga,
é que quem não tem dinheiro hoje
não vai conseguir arrumar até julho.

Modesto Daga



A
 agricultura paranaense estava
 superando um ciclo de endivi-

damento que iniciou com uma seca
há cerca de 5 anos. No momento em
que o produtor começava a respirar,
nova estiagem está implicando em
mais um comprometimento financei-
ro considerável na atividade.

Segundo o presidente do Sindi-
cato Rural de Cascavel, Paulo Orso,
o setor já sente os efeitos das perdas
na agropecuária. “E a tendência é de
agravamento, dependendo dos resul-
tados da safrinha, que pode ameni-
zar um pouco os prejuízos, e do com-
portamento dos preços”, avalia,
acrescentando que os efeitos podem

E S T I A G E M

Reflexos na economia
Momento exige critério, alerta Sindicato; perdas
por fator climático chegam a R$ 1 bilhão no Oeste

chegar ao comércio no segundo
semestre.

Para o dirigente ruralista, a si-
tuação vivida nesse momento exi-
ge planejamento e decisões toma-
das a partir de muito critério. Ele
recomenda que o produtor anali-
se, por exemplo, a conveniência
de renegociar dívidas. “Esta ini-
ciativa normalmente reduz a ca-
pacidade de financiamento, ge-
rando restrição a novos créditos
para tocar a atividade”, alerta,
propondo também cautela em
novos investimentos.

No Oeste do Paraná, 23 mu-
nicípios decretaram situação de
emergência em razão da estiagem.
Os prejuízos na região, conforme,
levantamento realizado pela
Amop, chegam a R$ 1 bilhão. Em
Cascavel, onde choveu 58 milíme-
tros em dezembro, o campo per-
deu mais de R$ 80 milhões.

PAULO ORSO Produtor deve tomar
decisões com muito cuidado



TESTE PARA O SEGURO
A quebra de produção provoca-

da pelo clima nesta safra de verão é
um teste para o seguro na atividade
rural, afirma o presidente do Sindi-
cato. Para ele, será possível confir-
mar se o sistema é eficiente, embo-
ra o grau de cobertura ainda seja in-
significante (10% da área cultivada).

Orso prega a necessidade de in-
cremento do Seguro Catástrofe. E
acrescenta que o volume com garan-
tia não cresceu nos últimos 2 anos,
porque o programa de subvenção
tem sofrido contingência de recur-
sos, colocando em risco a consoli-
dação desse instrumento importan-
te para os agricultores.

Em 2011, o governo federal fez a
previsão para subvenção ao Prêmio
de Seguro Agrícola no valor de R$
406 milhões. Mas apenas R$ 252
milhões foram disponibilizados, a
partir de medidas de contingencia-
mento. E o pior é que para 2012 está

sendo proposta uma redução em
93%, de R$ 669,7 milhões para R$
46,5 milhões.

De acordo com Orso, foi iniciada
uma grande mobilização, liderada no
Paraná pela Faep, visando reverter
essa situação de corte dos recursos.
No seu entendimento, a subvenção
deveria alcançar todas as culturas,
para que o seguro proporcione es-
tabilidade ao setor agrícola nacional.

O presidente do Sindicato cita en-
tre os benefícios da garantia da pro-
dução, a economia do governo no
pagamento de equalização de taxas

de juros em renegociações de dívi-
das rurais, impactos na arrecadação
de tributos e na manutenção de em-
pregos no campo, redução da
inadimplência e facilidade no aces-
so ao crédito. “Ajuda a manter o ní-

vel de renda no campo e evita difi-
culdades para todos os setores do
comércio que dependem de vendas
para o produtor rural”, justifica.
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Grupo colheu dados sobre
o potencial da região e
visitou propriedade rural

O
 Sindicato Rural de Cascavel re-
cebeu no dia 26 de janeiro uma

comitiva de 35 produtores rurais da
Alemanha. Eles inicialmente conhe-
ceram a estrutura e serviços desen-
volvidos pela entidade, receberam in-
formações sobre as atividades agro-
pecuárias desenevolvidas na região,
e depois visitaram a propriedade do
associado Gion Carlos Gobbi.

O grupo era formado por agrope-
cuaristas do Estado da Baixa Saxô-
nia (Niedersachsen), no norte da
Alemanha. Proprietários de imóveis
rurais com as mais variadas dimen-
sões, desenvolvem atividades em di-
ferentes áreas de produção: milho,
trigo, beterraba açucareira, leite, su-
ínos e mudas de árvores.

A comitiva foi recepcionada pelo
presidente do Sindicato, Paulo Orso,
e pelo diretor secretário, Paulo Valli-
ni. As apresentações e visitas foram
acompanhadas ainda pelo produtor

Comitiva alemã em Cascavel
e engenheiro agrônomo Car-
los Zuquetto. Na proprieda-
de de Gobbi, observaram la-
voura cultivada com milho
safrinha. Marisa Hirt Vozni-
ak, responsável pelo Escritó-
rio Regional da Secretaria de
Estado do Turismo, também
participou da recepção à co-
mitiva.

Antes de chegar em Cas-
cavel, o grupo esteve no Norte do
Estado, na região de Curitiba e em
Guarapuava, visitando cooperativas,
indústrias do setor agropecuário e
propriedades rurais. A paisagem pa-
ranaense foi uma surpresa para to-
dos. Esperavam encontrar algo como
imensas estepes com áreas de culti-

AGROPECUARISTAS DA BAIXA SAXÔNIA foram recebidos na sede do Sindicato Rural

V I A G E M   T É C N I C A

vo a perder de vista. “O que vimos,
no entanto, foi muito verde: peque-
nas e médias propriedades interca-

ladas com áreas de preser-
vação ambiental”, comen-
tou o engenheiro agrôno-
mo e jornalista Carsten
Brüggemann. “Isso nos
causou já de início uma
impressão muito positi-
va.” Ele destacou ainda a
cordialidade com que os
alemães foram recebidos e
as respostas objetivas que

obtiveram a suas indagações. “Ne-
nhuma de nossas perguntas ficou
sem resposta”, disse.

Brüggemann, que é funcionário
da Câmara Agropecuária da Baixa
Saxônia e especialista em energias
renováveis, questionou no entanto o
uso de transgênicos.

Brüggemann

NO CAMPO Alemães observaram la-
voura de milho safrinha na proprie-
dade de Gion Gobbi
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Americanos
no Sindicato

C O M M O D I T I E S

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

A
dam Tepper, do Arlon Group, e
 Brian Ferguson, da Ospraie

Management, dos Estados Unidos,
estiveram no dia 27 de janeiro, no
Sindicato Rural de Cascavel. Na vi-
sita, foram acompanhados pelo con-
sultor Kory Melby, americano que
mora em Goiânia, onde atua como
consultor e organizador de tours de
investidores.

O interesse deles era conhecer
detalhes da produção do Oeste do
Paraná, avaliar problemas causados
pela estiagem e sentir tendências no
agronegócio regional. No Sindicato,

trocaram informações com os dire-
tores Paulo Orso (presidente), Pau-
lo Vallini (secretário) e Modesto
Daga e o engenheiro agrônomo An-
dré Lovera, do Senar-PR. A jorna-
lista Caroline Bernardi Daga também
participou do encontro, auxiliando
na tradução.

Os grupos Arlon e Opraie, com
sede em Nova Iorque, atuam na com-
pra e venda de commodities, com
operações inclusive na Bolsa de Chi-
cago. São fundos que orientam opor-
tunidades e gerenciam investimen-
tos em diversos segmentos do agro-
negócio em todo o mundo.
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ALTA PRODUTIVIDADE
DE FORMA  SUSTENTADA

D I A   D E   C A M P O

A Plantar reuniu produtores rurais, no dia
19 de janeiro, para apresentar as mais
recentes tecnologias direcionadas à produção
de milho, soja, feijão e pastagens. O evento
aconteceu na unidade de demonstração
montada pela empresa, em sua fazenda às
margens da rodovia Cascavel-Toledo.
Durante Dia de Campo, com participação de
seus parceiros (nacionais e multinacionais),
a Plantar também lançou o programa P-200,
que tem como objetivo buscar altas
produtividades. É o caso da soja, onde
a meta é alcançar 200 sacas por alqueire,
de forma consolidada, no prazo de até 5 anos.
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D I A   D E   C A M P O

Mais de 500 produtores rurais
participaram do Dia de Campo pro-
movido pela Plantar. O grupo teve
acesso a informações que podem
contribuir para incrementar os resul-
tados em sua atividade. Trata-se de
um conjunto de tecnologias com po-
tencial para elevar a produtividade
de diversas culturas, garantindo, ao
mesmo tempo, rentabilidade.

Dow AgroSciences, Monsanto,
Pioneer, Ajinomoto, Bayer CropSci-
ence, MicroGeo, Arysta LifeScience,
Serrana/Bunge, NPA, Agroeste, Tec-
Control, Analissolo, Laboratório
Agronômico Cascavel, Coodetec,
Don Mario Sementes, CCGL Tec/
Fundacep e Fundação Pró-Sementes
expuseram produtos e serviços.

PARCELAS DEMONSTRATIVAS
No Dia de Campo, houve de-

monstrações sobre variedades de
soja, milho e feijão que incorporam
os últimos avanços em biotecnolo-
gia, além de precocidade, resistência
ao acamamento e produtividade. Os
produtores conheceram ainda forra-
geiras de alta qualidade, tolerantes
a pragas e doenças. E observaram
técnicas que ajudam culturas a su-
portar melhor períodos de estiagem.

Foram apresentados os benefíci-
os do monitoramento e análise de
solo e foliar e a mais nova geração
de fertilizantes para nutrição de
plantas, através de suplementação
com minerais, bem como os mais efi-
cientes defensivos no controle de
pragas, doenças e ervas invasoras.
Processo de produção de adubação
biológica e seus resultados a campo
puderam ser avaliados.

NA PRÁTICA

Mais de 500 produtores
rurais participaram do
Dia de Campo Plantar e
receberam informações
sobre novas tecnologias
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Altas produtividades, sustentadas
economicamente, nas culturas de soja,
milho, feijão e trigo. Esse é o objetivo
do programa P-200, lançado pela Plan-
tar durante o Dia de Campo promovi-
do no dia 19 de janeiro. O projeto con-
templa conceitos agronômicos e se
constitui em um desafio que a empre-
sa quer compartilhar com os produto-
res rurais. Na soja, por exemplo, a meta
é consolidar a colheita de 200 sacas
por alqueire.

A estratégia para concretizar o pro-
grama é a difusão de conhecimentos.
Para isso, foi montada uma unidade de
demonstração, às margens da rodovia
Cascavel-Toledo (KM 104, da BR 467).
No local, são desenvolvidos cultivos
com uma combinação de tecnologias
e práticas que permitem obter os me-
lhores resultados possíveis na ativida-
de agropecuária.

“O trabalho procura explorar, ao
máximo, o potencial genético das cul-
turas”, diz o engenheiro agrônomo Luiz
Carlos Nardi, coordenador do Depar-
tamento Técnico da Plantar. De acor-
do com ele, é empregado um proces-
so em que se dá atenção a todas as
plantas do talhão como se fosse uma
única.

Tudo começa com a construção do
solo, recompondo e reequilibrando a
vida existente no mesmo. “É cuidado
da parte física, para diminuir efeitos das
secas prolongadas, e da parte quími-
ca, com a aplicação equilibrada de nu-
trientes e na forma mais perfeita para
que a planta aproveite melhor esses

Uma novidade chamada P-200
elementos”, detalha Nardi.

O coordenador cita ainda a criação
de condições para que a planta desen-
volva mais raízes, que a sua haste ou
colmo sejam mais vigorosos, que ela
produza mais folhas, mais galhos, mais
flores e mais grãos. Em relação à se-
mente, enfatiza que o esforço é para
que tenha vigor e produza uma plân-
tula forte desde o início, expressando
toda a sua carga genética.

APOIO AO PRODUTOR
“O P-200 nasceu da preocupação

em proporcionar suporte ao homem do
campo, na sua necessidade de perse-
guir permanentemente maiores produ-
tividades”, explica Angelo Romero, di-
retor da Plantar, que tem sede em Cas-
cavel e 7 filiais no município e em Ouro
Verde do Oeste, Campo Grande, Curiti-
ba e Porto Alegre.

Segundo ele, a empresa - que atua
no comércio de insumos agrícolas, pro-
dutos veterinários e cereais – trabalha
com a concepção de que, se o produ-
tor rural vai bem, ela também se forta-
lece. “Essa é a razão para o desenvol-
vimento de um grande esforço, em par-
ceria com fornecedores, visando dar
apoio para os nossos clientes”, justifica.

Angelo informa que a Plantar, fun-
dada há 34 anos e que conta com mais
de 450 colaboradores, está direcionan-
do importantes investimentos em tec-
nologia, formação e treinamento do
seu corpo técnico. A sua estrutura de
armazenagem de grãos também pas-
sa por considerável ampliação.

ANGELO ROMERO E LUIZ CARLOS NARDI O P-200 nasceu da preocupação
em proporcionar suporte ao homem do campo, na sua necessidade de per-
seguir permanentemente maiores produtividades



A
o longo dos anos, a observa-
 ção do comportamento dos

híbridos de milho plantados nas
regiões de safrinha tem revelado
que a opção por defensividade
com potencial produtivo tem sido
a decisão técnica e econômica
mais correta nestes ambientes.

Além da defensividade com
produtividade já conhecida e
aprovada pelo agricultor, agora o
Sistema de Combinação de Híbri-
dos da Pioneer® para a safrinha
ficou ainda mais forte. Chegaram
os híbridos superprecoces
P3340H, P3161H e P3431H que,
combinados com a tecnologia
Herculex® I, proporcionam mai-
ores produtividades com estabili-
dade.

Desenvolvidos a partir do pro-
grama de melhoramento genético
da Estação de Pesquisa de Tole-
do/PR, cujo foco é desenvolver hí-
bridos superprecoces para as áreas
de safrinha do Paraná, sul do MS e
região do Vale do Paranapanema/
SP, os híbridos P3340H, P3161H e
P3431H foram testados em mais de
350 locais durante 4 anos.

Mais do que isso, durante este
período, profissionais da assistên-
cia técnica e produtores destas re-
giões, através dos Times de Avan-
ço de Produtos Pioneer, visitaram
os ensaios, participaram das ava-
liações e discussões sobre os hí-

bridos, contribuindo e validando o
lançamento dos mesmos para o mer-
cado de safrinha.

MERCADO E PREÇOS
A valorização dos preços do mi-

lho no mercado doméstico está re-
sultando em aumento da área plan-
tada na campanha agrícola 2011/
2012, tanto na safra de verão quan-
to na safrinha. Isso não implica, ne-
cessariamente, dizer que os preços
deverão recuar. A permanência de
cotações altas no mercado interna-
cional continuaria gerando compe-
titividade às vendas externas do ce-
real, por parte do Brasil, o qual es-
coaria o seu excedente de produção.

No entanto, é aconselhável apro-
veitar os atuais preços praticados no
mercado para as operações de trava-
mento de preços. Apesar do cenário
favorável ao mercado, há um risco
macroeconômico global que não
pode ser ignorado. O agravamento
da crise na zona do euro, aliado à
dificuldade de recuperação econômi-
ca dos Estados Unidos, ainda pode-
rão ocasionar graves consequências
aos mercados financeiros globais.

Este temor poderá levar os inves-
tidores a um processo de venda ge-
neralizada dos contratos futuros,
tanto em virtude da interpretação de
que a demanda será arrefecida em
um contexto de desaceleração eco-
nômica no mundo quanto em virtu-
de de um quadro de menor liquidez
financeira. Isto implica dizer que os
preços do milho no mercado inter-
nacional ainda estão sujeitos a for-
tes oscilações.

Buscando evitar o risco de pre-
ços, passa a ser interessante ao pro-

Pioneer lança novos
cultivares de milho
desenvolvidos no Oeste

dutor rural a busca de ferramen-
tas de gerenciamento de risco.
Neste cenário destacam-se os
mercados a termo e os mercados
de opções sobre futuros.

O mercado a termo nada mais
é do que a pré-fixação de um pre-
ço estabelecido com a ponta com-
pradora, onde o preço pré-acorda-
do será  honrado no momento de
entrega do produto. Empresas
processadoras de carnes e tradin-
gs estão realizando este tipo de
modalidade em diversas regiões
do país.

Já  o mercado de opções sobre
futuros pode ser realizado através
da Bolsa de Mercadorias e Futu-
ros (BM&F) e a ferramenta fun-
ciona como um seguro de preço.
Adquire-se a opção de venda do
milho a um determinado preço,
cuja referência é o valor de algum
contrato futuro do cereal negoci-
ado na Bolsa. Caso o preço do
contrato futuro fique abaixo do
preço de exercício da opção, en-
tão pode-se exercer a opção e ga-
nhar a diferença entre o preço co-
tado no contrato futuro e o preço
estabelecido na opção. Caso o pre-
ço do contrato futuro fique acima
do preço de exercício da opção,
então a mesma não será exercida
e o comprador da opção terá como
único gasto o valor do prêmio
pago no momento da aquisição do
contrato.

S A F R I N H A

HÍBRIDOS SUPERPRECOCES

Rafael Barbieri Seleme*

(*) O autor é engenheiro agrônomo, mes-

tre em Economia e sócio-diretor da Con-

sultoria Clarivi

® marcas registradas pela Pioneer Hi-bread
® Herculex é marca registrada e utilizada sob
licença da Dow AgroSciences





A importância do seguro rural
Quantia com cobertura

na soja é estimada

em R$ 7 bilhões
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P
rodutores, principalmente do
Sul do País, sofreram com gran-

des perdas nesta safra de 2011/2012,
devido à forte estiagem especialmen-
te no mês de dezembro, período do
qual tínhamos no campo milho em
fase de pendoamento e enchimento
de grãos e soja na fase de floresci-
mento ou formando “canivete”.

A agricultura, como sabemos, é
e sempre foi uma atividade de risco
– climático, econômico ou político.
E, na maioria das vezes, o maior per-
dedor é o próprio produtor rural que
depende da safra de grãos, para sus-
tentar a sua família. O Paraná é ca-
racterizado pela maioria das suas
propriedades rurais serem de base
familiar, ou seja, parte da população
do Estado tem a agricultura e pecu-
ária como sua única fonte de renda.

Em períodos como o que estamos
passando neste momento, de uma
safra com perdas, vemos a importân-

cia de um mecanismo que reduza os
prejuízos financeiros da atividade. É
o caso do seguro rural, que tem como
principal objetivo garantir o paga-
mento de indenização na ocorrência
de danos cobertos pelo mesmo. Des-
ta forma, o produtor pode escolher
por um mecanismo que pode ajudá-
lo a reduzir as perdas em suas lavou-
ras e, consequentemente, seus pre-
juízos financeiros.

No Brasil ainda é  recente a in-
serção do seguro privado na ativida-
de do agronegócio, principalmente
quando falamos de agricultura fami-
liar. As principais empresas do setor
estão passando por um momento de
adaptação para atender a demanda
do País em relação ao seguro agríco-
la. Porém, já podemos observar um
aumento de contratação deste servi-
ço ao longo das safras, conforme grá-
fico abaixo.

A cultura da soja é a de maior
destaque neste cenário, onde obtive-
mos um aumento de 3,9% de áreas
seguradas na safra de 2009/2010, em
comparação com a safra de 2008/
2009. E nesta temporada, a estima-
tiva é que a quantia segurada esteja
em torno de 7 bilhões de reais.

Atualmente, as principais cultu-

Vanessa Taques Batista
e Rangel de Oliveira Josefi*

ras seguradas são café, cana de açú-
car, algodão, amendoim, cevada, gi-
rassol, milho (verão e safrinha), soja
e trigo. Os riscos cobertos para es-
sas culturas comumente são incên-
dio, raio, tromba d’água, ventos for-
tes, granizo, chuvas excessivas, seca
e geada.

Podemos observar que entre os
riscos cobertos temos com maior fre-
quência a seca e geadas, que são co-
muns na região Oeste do Paraná,
onde parte dos produtores rurais já
tiveram perdas devido a estes fenô-
menos.

Também é  importante que os pro-
dutores rurais tenham acesso á as-
sessoria técnica de profissional ha-
bilitado, para ajudá-lo na quantifica-
ção das perdas ocorridas na lavoura
e recomendações técnicas para oti-
mizar a viabilidade econômica da
lavoura e reduzir prejuízos causados
pelas intempéries climáticas.

Com a contratação do seguro ru-
ral, o produtor tem uma garantia de
que parte da perda da sua produção
será indenizada. Desta forma, pode-
mos criar um mecanismo com mai-
or sustentabilidade econômica para
o produtor que depende do campo
para gerar renda.

(*) Vanessa Taques Batista é engenheira agrô-

nomo e Rangel de Oliveira Josefi, contador

da Agroplano Consultoria

A G R I C U L T U R A





Quando o Condomínio
Brahman Chaco vislum-
brou a idéia de se associ-
ar em torno de uma raça
de expressão mundial,
logo buscou por algo que
fosse diferente do tradici-
onal. Mas qual raça seria
boa sem ser limitada por
clima ou tipos de exploração da mais
variada forma como é o caso do nos-
so imenso país? Qual raça seria boa
para a região e teria aceitação de
norte a sul? Da mais rústica a mais
tecnológica forma de manejo?

Sabe-se que o cruzamento indus-

Jairo Frare*

POR QUE BRAHMAN

P E C U Á R I A   D E   C O R T E

trial é a forma mais rápida
de melhorar a base do re-
banho brasileiro de corte,
que é constituído basica-
mente de zebuínos. Este re-
banho precisa de melhor
qualidade para poder com-
petir nos mercados mais
exigentes do mundo. Afi-
nal, o que falta na carne
brasileira hoje para conso-

lidar o imenso mercado conquista-
do é justamente qualidade e padrão
na mercadoria oferecida, o que é di-
fícil de conseguir em larga escala so-
mente com o nelore (mesmo com
toda a recente evolução genética ob-
tida), sem optar pelo cruzamento.



P E C U Á R I A   D E   C O R T E

(*) O autor é médico veterinário e diretor

técnico do Condomínio Brahman Chaco

Mas como fazer isto sem abrir mão
da resistência a insetos, rusticidade
e adaptabilidade do nelore ou anelo-
rado? O Brahman, em sua composi-
ção, além de nelore, gir, guzerá e ou-
tros zebuínos, tem animais crioulos
americanos (taurinos). Por isto sua
carcaça avantajada em relação aos
outros zebuínos.

O Brahman é líder mundial em
cruzamento industrial e tem sido
muito usado como base pelos prin-
cipais países que concorrem com o
nosso nas exportações de carne. 70%
do rebanho da Austrália têm base
Brahman. Estados Unidos, Colôm-
bia, México, Paraguai e outros tam-
bém têm importante base Brahman
no seu rebanho.

Então, se nossos competidores
usam o Brahman com sucesso e sua
carne tem qualidade aceita mundi-

almente, será que nós não encontra-
ríamos aí uma grande raça para usar
como opção para o cruzamento in-
dustrial em larga escala e para todo
o Brasil?

Optamos pela raça e não nos ar-
rependemos. Hoje o Condomínio
Brahman Chaco e parceiros têm ani-
mais de várias origens no plantel
(Americana, Australiana, Argentina,
Paraguaia, Colombiana) e com cer-
teza nosso leque genético é um dos
mais importantes e completos do
Brasil. Temos animais ou somos par-
ceiros de genética consagrada que se
destaca e faz campeonatos pelas ex-
posições do Brasil a fora, além da
seleção a campo para venda de tou-
ros rústicos.

PRODUTOS OFERECIDOS

� Animais de qualidade genética e
pedigree superior,  com alto valor agre-
gado, desejados pelos melhores cria-
dores.

� Reprodutores para criação de pu-
ros  ou cruzamento industrial - touros
com garantia de fertilidade e libido.

� Embriões ou oócitos - congela-
dos ou a fresco, com garantia de pre-
nez.

� Direito de aspiração ou de cole-
ta - cessão de doadoras para o cliente
aspirar ou coletar e reproduzir suas
próprias prenhezes.

� Parcerias para produção de em-
briões in vivo ou in vitro.

� Receptoras prenhes dos melho-
res acasalamentos - prenhez pronta
com produto puro e garantia de nasci-
mento.

� Preparo de animais para exposi-
ções - hospedagem, manejo, preparo
etc.

� Pagamento em produtos.
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Ministério da Agricultura
revisa norma sobre a
qualidade do leite no País

AS MUDANÇAS
NA NORMATIVA 51

P R O D U Ç Â O   D E   L E I T E

O
 Ministério da Agricultura bai
xou, no dia 29 de dezembro,

uma nova normativa para regular a
produção e qualidade do leite no
País. Trata-se da IN 62, que revisou
alguns parâmetros previstos na IN
51. As mudanças passaram a valer a
partir de 1º de janeiro deste ano.

A Instrução Normativa nº 62 es-
tabeleceu uma redução, em escala,
dos limites da Contagem Bacteriana
Total e Contagem de Células Somá-
ticas. Os índices que deveriam vigo-
rar em 2012 passarão a ser exigidos
somente em julho de 2016, nas regi-
ões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

O limite da Contagem Bacteria-
na Total (CBT), que até 2011 era de
750 mil Unidades Formadoras de
Colônias de Bactérias por mililitro,
caiu agora para 600 mil. Em julho
de 2014, a redução será para 300 mil
e, em julho de 2016, para 100 mil.

Já a tolerância na Contagem de
Células Somáticas (CCS), que tam-
bém era até o máximo de 750 mil/ml,
diminuiu para 600 mil. Em julho de
2014, sofrerá queda para 500 mil e,
em julho de 2016, para 400 mil. Pro-
dutores do Norte e Nordeste terão um

ano a mais para se adaptarem.
A IN incrementa medidas de con-

trole sanitário do rebanho, no que
se refere a doenças como brucelose
e tuberculose. Além disso, normati-
za itens não esclarecidos no texto
original, como a obrigatoriedade de
análise para pesquisa de resíduos de
inibidores e antibióticos no leite.

Foram incluídas ordens para que
o local onde o gado é mantido tenha
piso impermeável, para facilitar a lim-
peza e o escoamento da água. Passou
a ser estabelecido controle de tempe-
ratura para a pasteurização (média de
72 a 74 ºC). E, para a ordenha, será
necessária dependência própria, de-
vendo ser separada da sala de alimen-
tação no caso do leite tipo A.

O adiamento da entrada em vi-
gor de alguns parâmetros sobre qua-
lidade de leite previstos na IN 51 não
foi bem recebido por boa parte dos
produtores. Principalmente aqueles
que investiram para se adequar à
normativa, na expectativa de ganhos
na atividade, a partir da abertura de
novos mercados.

O principal questionamento é em
relação ao limite da Contagem Bac-
teriana Total (CBT). Para o enge-
nheiro agrônomo e consultor José
Manuel Constâncio Mendonça, a re-
dução deveria ser imediata, para 100
mil Unidades Formadoras de Colô-
nias de Bactérias por mililitro.

Esse índice, que até 2011 era de
750 mil/ml, caiu agora para 600 mil,

� A Instrução Normativa 62 su-
prime os leites pasteurizados B
e C. Segundo o Ministério da
Agricultura, essa decisão ocor-
reu em função de estar em de-
suso, no mercado brasileiro, a
comercialização desses 2 tipos
do produto.
� Passam a existir apenas Lei-
te Pasteurizado (envasado em
laticínio) e Leite Pasteurizado
Tipo A (produzido, beneficiado
e envasado diretamente na gran-
ja). Quanto ao teor de gordura,
são classificados em Integral,
Semidesnatado ou Desnatado.LE
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CRONOGRAMA DE
ENTRADA EM VIGOR
DE NOVOS LIMITES

Decisão
recebe críticas
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CBT/ml CCS/ml

Anterior 750.000 750.000

01/01/2012 600.000 600.000

01/07/2014 300.000 500.000

01/07/2016 100.000 400.000

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012
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diminuirá para 300 mil em julho de
2014 e para 100 mil apenas em julho
de 2016. “A contagem bacteriana em
100 mil ainda é alta”, afirma José Ma-
nuel, que é membro do Conseleite-Pa-
raná e presidente do Conselho de Sa-
nidade Animal de Cascavel.

INICIATIVAS SIMPLES
A redução da CBT exige algumas

iniciativas simples e sem custos sig-
nificativos. Segundo ele, são neces-
sárias basicamente medidas de higi-
enização, que podem ser implemen-
tadas em um prazo curtíssimo, de até
30 dias.

José Manuel diz que a absoluta
maioria dos produtores de leite já se
ajustou ao limite de 100 mil/ml, na
contagem bacteriana. E ele entende
que só obrigando, os demais vão se
adaptar. “Quem não consegue aten-
der esse limite deveria repensar a de-
cisão de atuar na produção de ali-
mentos”, acrescenta.

Por outro lado, o consultor iden-

tifica na IN 62, a corre-
ção de algumas distor-
ções observadas na IN
51. Uma delas em relação
ao uso de antibióticos,
que permitia dupla inter-
pretação. Ele aprova o es-
tabelecimento, na nova
normativa, de carências e
tolerâncias de antibióti-
cos em níveis similares
aos permitidos na Euro-
pa e Estados Unidos.

Com as novas normas
em vigor, os laticínios só
poderão descartar o leite
com antibióticos e penalizar o pro-
dutor, após ser feita análise que iden-
tifique qual é o produto e em que
quantidade esta contaminando, para
confirmação se esta em desacordo.
Essas correções também devem re-
solver os problemas com produtos
“sem descarte”, que vinham geran-
do penalizações indevidas.

As mudanças nas regras sobre

qualidade do leite são consideradas
fundamentais para agregar qualida-
de e valor ao produto no País, aten-
dendo aos mais rigorosos padrões in-
ternacionais. O objetivo é abrir no-
vos mercados para o segmento. O
Brasil, que é líder mundial em pecu-
ária de corte, possui participação
inexpressiva no comércio externo de
lácteos.
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O
 Serviço de Inspeção de Casca-
 vel (SIM) é o primeiro do Pa-

raná credenciado para certificar pro-
dutos de origem animal destinados
à venda em todo o País. A habilita-
ção foi oficializada pelo Ministério
da Agricultura, através da Portaria
nº 228, publicada no dia 20 de de-
zembro de 2011.

A conquista desta condição se
deu com a adesão ao Sistema Brasi-
leiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Sisbi-POA). Para
isso, foi necessário montar uma es-
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Inspeção com o padrão SIF
Autorizado por portaria federal, Cascavel é o
primeiro município do Paraná a aderir ao Sisbi

trutura e comprovar a capacida-
de de seguir métodos para atuar
como um braço do Serviço de
Inspeção Federal (SIF).

“Empresas cadastradas no
Serviço de Inspeção Municipal
poderão migrar para esse sistema,
ampliando o seu mercado para
todo o território nacional”, frisa
o secretário da Agricultura de
Cascavel, João Cunha Júnior. De
acordo com ele, é uma oportuni-
dade para incrementar e agregar
valor à produção.

PROCESSO INICIADO
HÁ QUATRO ANOS

O SIM foi criado em 1997, pela
necessidade de pequenas e médi-
as agroindústrias de Cascavel, em
legalizar a sua produção. Atual-
mente, ele certifica 78 estabeleci-
mentos, entre abatedouros de bo-
vinos, suínos, ovinos, caprinos e
aves; laticínios e fábricas de em-
butidos e defumados; distribuido-
ras de carnes e entrepostos de
ovos, frios e mel; granjas e super-
mercados.

O processo para reconheci-
mento de equivalência ao SIF du-
rou 4 anos. Começou em 2008,
com formalização de pedido ao Mi-
nistério da Agricultura, seguido da
primeira auditoria, para análise de
documentos, estrutura, equipamen-
tos, veículos e quadro técnico.

“Foi um trabalho intenso para
harmonização e padronização de
procedimentos”, relata o médico
veterinário João Carlos Koehler, da
Secretaria de Agricultura de Cas-
cavel. Ele cita, entre as ações, a ela-
boração de plano contra fraude eco-
nômica e cronograma de atividades
de inspeção, adequação da legisla-
ção referente a análises físico-quí-
micas e microbiológicas de produ-
tos, e capacitação de técnicos.

Segundo Koehler, para concre-
tização do novo status do SIM,
agroindústrias fiscalizadas foram
submetidas a duas auditorias do
Ministério da Agricultura: uma ini-
cialmente para orientação quanto
a adequações na estrutura física e
funcional e outra para verificação
da operacionalidade do sistema.



Exploração racional da água subterrânea

R E C U R S O S   N A T U R A I S

Execução de um poço
tubular profundo deve
atender normas técnicas

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

Muitas vezes, pela sua lo-
calização geográfica, a água
subterrânea passa desperce-
bida da maioria das pessoas
que, apesar de usar e depen-
der desse precioso recurso
natural, desconhece a sua im-
portância para a sociedade
moderna. Entretanto, que a
água subterrânea é um recurso na-
tural vital e insubstituível é de co-
nhecimento de todos. Mas sua im-
portância só é reconhecida median-
te situações extremas, como a escas-
sez hídrica, que ganham destaque na
imprensa assolando municípios e a
zona rural.

No Paraná, especialmente nas
regiões que detêm infraestrutura
adequada e usam a água de forma
adequada e eficiente, consegue-se
manter uma condição econômica e
social bem desenvolvida e um agro-
negócio pujante.

Diferentemente de outros recur-
sos naturais, cuja escassez gera ape-
nas um reflexo de mercado, como o
petróleo, o ferro e outros, a água é o
elemento básico para a sobrevivên-
cia humana e animal, para a produ-
ção de alimentos através da irriga-
ção e para tantos outros usos.

Para sua utilização, é necessária
a execução de um poço tubular pro-
fundo, conhecido popularmente por
“poço artesiano”, uma obra de en-
genharia, que deve atender às nor-
mas da ABNT para ser projetado e
construído. Logo, a grande maioria
das empresas que atuam no interior
do Paraná é clandestina e/ou não
operam dentro das normas técnicas.
Isso interfere diretamente na vida

útil do seu poço (que é de 25-30
anos), e uma obra que era para ser a
solução de um problema e trazer sa-
tisfação, acaba sendo uma grande
“dor de cabeça”.

A utilização racio-
nal e a preservação dos
mananciais subterrâne-
os, primordiais como
reservatórios e como
fornecedores de água
doce, têm carecido da
falta de controle e fis-
calização por parte dos
órgãos governamentais
legalmente constituí-

dos, permitindo que empresas per-
furadoras de poços atuem clandesti-
na e impunemente.

OBRA DE ENGENHARIA
A construção de poços tubulares

é uma obra de engenharia. A empre-
sa executora dos serviços deve seguir
as normas técnicas da ABNT e estar
registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agrono-
mia – CREA. A empresa deverá re-
colher a Anotação de Responsabili-
dade Técnica - ART, referente ao pro-
jeto e execução do Poço Tubular. Este
documento deve ser assinado pelo

profissional habilitado e pelo contra-
tante do serviço.

É preciso  exigir  sempre da em-
presa um contrato que discrimine to-
das as etapas do serviço a ser presta-
do. O contrato serve de garantia dos
deveres e obrigações entre as partes.

No Paraná, atos de autorização
de uso de recursos hídricos de do-
mínio estadual são de competência
do Instituto das Águas do Paraná.
Para quem pretende fazer extração
de água de aquífero subterrâneo, é
obrigatório solicitar ao Aguaspara-
ná a anuência prévia para perfura-
ção, que tem validade por 1 ano.

Após o recebimento do documen-
to de anuência e até 60 dias depois
de executada a obra, deve ser solici-
tada a outorga de direito de uso an-
tes de se iniciar a utilização das
águas subterrâneas. Perfurar o poço
sem anuência do Aguasparaná ou
utilizar a água sem outorga pode ge-
rar multas e transtornos ao usuário.

Concluída a obra, a empresa de-
verá apresentar relatório final con-
tendo, no mínimo, as seguintes in-
formações sobre o poço: localização,
perfil geológico, perfil construtivo,
projeto operacional, teste de vazão,
análise físico-química e bacterioló-
gica da água.

Contribuir para a preservação das
águas subterrâneas para a presente
e as futuras gerações é dever de to-
dos. A prospecção e busca racional
por este recurso precioso é o que ga-
rantirá que nosso país continue sen-
do o líder mundial na produção de
alimentos.

Fernando Goulart*

(*) O autor é advogado, especialista em Ad-

ministração e Política de Recursos Naturais,

mestre em Geociências/Unicamp e diretor da

GC Poços Artesianos

Diferentemente de outros recursos naturais, cuja
escassez gera apenas reflexo de mercado, a água
é o elemento básico para a sobrevivência humana
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COMISSÕES TÉCNICAS
Nova composição, por segmento,
dos integrantes, com representação
junto à Faep:

APICULTURA
Adriana Martini
Márcia Martini
Rodrigo Sonsela

AVICULTURA
Adair Oldoni
Carmem Terezinha Benetti Jung
Claudemir Vezzaro
Domingos Marmentini

BOVINOCULTURA DE CORTE
Mário Benedito do Carmo
Paulo Adame Filho

BOVINOCULTURA DE LEITE
Arae Poeta
Eudes Edimar Capelletto
José Manuel Constâncio Mendonça

ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Antônio Carlos L.S.A. Maciel
José Smarczewski Filho
Shigueru Hiroki

CEREAIS, FIBRAS
E OLEAGINOSAS
Alexandre Lago

A
 diretoria do Sindicato Rural de
 Cascavel reuniu o quadro soci-

al, no dia 16 de dezembro, para apre-
sentar as ações desenvolvidas ao lon-
go de 2011. Durante a assembleia,
foram divulgadas ainda a relação de
novos associados, a composição de
comissões técnicas e os represen-
tantes da entidade em conselhos e
comunidades.

A promoção de um número recor-
de de cursos do Senar-PR foi um dos
destaques da realizações do ano pas-
sado. Segundo o presidente do Sin-
dicato, Paulo Roberto Orso, mais de

1.700 produtores rurais, seus fami-
liares e funcionários participaram de
eventos de capacitação.

O diretor também ressaltou a atu-
ação em defesa de interesses do agro-
negócio. Entre elas, a discussão e
votações do novo Código Florestal,
mudança na classificação do milho
e trigo, antecipação do zoneamento
agrícola, preço mínimo condizente
para produtos, ampliação do seguro
agrícola e do limite de crédito.

Em 2011, o Sindicato esteve pre-
sente no Show Rural Coopavel e na
32ª Expovel. E desenvolveu ações em
parceria com Banco do Brasil, Si-
coob, prefeitura de Cascavel, através
de secretarias e órgãos municipais,
bem como com o governo do Esta-
do, Ministério da Agricultura, Coo-

ANO DE REALIZAÇÕES
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Renato Archile Martini
Carlos Alberto Zuquetto
Cláudio Antônio Fedato

HORTICULTURA
Lindiomar Aparecido Zancan
Marcelo Barbosa da Silva
Pâmela Andressa Limberger

MEIO AMBIENTE
Arae Poeta Castilho da Silva
Carlos Alberto Scanagatta
Vilson Fracaro
Wagner Durães

MULHER
Adriana Martini
Carmem Terezinha Benetti Jung
Carmen Terezinha Fachi Zitterel
Dulcinei Aparecida G. Camillo
Janete V. Asmann Paetzold
Lourdes Fornari
Rosane Frank

OVINOCULTURA
Adelar Araújo
Armando Pertuzati

PISCICULTURA
Cleones André Marmentini
Nelsi Fontanella
Rinaldo Carvalho

E M P R E E N D E D O R   R U R A L

Sindicato faz balanço
de 2011 e apresenta
novas comissões técnicas

pavel, Coodetec, instituições de en-
sino, Syngenta e empresas privadas
ligadas ao segmento.

Juntamente com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, o Sindicato
Rural de Cascavel integra a Comis-
são de Conciliação Prévia, onde são

POLÍTICA AGRÍCOLA
Modesto Felix Daga
João Cunha Júnior
José Smarczewski Filho
Carmem Terezinha Benetti Jung
Mariam F. Zanella Amaral Maciel

SUINOCULTURA
Daniela Simonetti
José Langer
Mauri Édson Marmentini

CONSELHOS
Sócios que representam o Sindicato
em conselhos e comunidades:

COMISSÃO DAS COMUNIDADES
Alto Bom Retiro
Alcebíades Pereira da Silva
Barro Preto/Rio das Antas
Airton José Gafuri
Cachoeira Alta
Adriano Carvat
Ivonete Krezinsky
Colônia Melissa
Janete Vanda Assman Paetzold
Mauro José Paetzold
Paulo Frank
Espigão Azul
Nelson Dalgalo
Juvinópolis
Gelso Zanotto
Hélio Alflen
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PAULO ORSO na AGO do Sindicato Rural:
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Navegantes
Wagner Durães
Novo Horizonte
Adair Oldoni
Claudemir Vezzaro
Pinhalzinho
Jusalei Zanotto
Moisés Zanotto
Reassentamento São Francisco
Jair Francisco Nunes
Rio do Salto
Dair Cavichioni
Mari Wrdes Bernardini
São João do Oeste
Anelise Sbardelotto
Carmen Terezinha Fachi Zitterel
Eva Daniele
Ilce Arenot Gerhardt
Luiz Carlos Zitterel
Nelson Shubbert
Nilo Daniele
Sidinei Gardi
São Luiz/Guavirá
Delfino Simonetti

COMDER - CONSELHO MUN.
DE DESENVOLVIMENTO
RURAL DE CASCAVEL
Cézar Luiz Dondoni
Paulo Cézar Vallini

ainda mudanças na estrutura da en-
tidade, para melhor atender o seu
quadro social. Entre elas, a melho-
ria no fluxo de informações. Entre
elas, a implantação de sistema de
torpedos (mensagens), que são en-
viadas aos sócios via celular.

CSA - CONSELHO DE SANIDADE
ANIMAL DE CASCAVEL
José Manuel Constâncio Mendonça
Paulo Cézar Vallini

CONSELEITE-PARANÁ
José Manuel Constâncio Mendonça
Paulo Roberto Orso

CONSELHO DE
SEGURANÇA DE CASCAVEL
Carmem Terezinha Benetti Jung
Gion Carlos Gobbi
Paulo Roberto Orso
Victor Hugo Sonda

CONSELHO ECONÔMICO
Genor Frare
Rovani Simonetti

CONSELHO DO TRABALHO
Elza Maria de Araújo Pinto
Vitor José Smarczewski

COMITÊ GESTOR
CULTIVANDO ÁGUA BOA
Márcia Martini
Paulo Cézar Vallini
Romeu Osmar Jung

CONSELHO DO
MEIO AMBIENTE DE CASCAVEL
Arae Poeta Castilho da Silva
Wagner Durães

FUNDETEC
Isaías Luiz Orsatto
Paulo Roberto Orso

TELECENTRO DE
INFORMÁTICA/FUNDETEC
Armando Pertuzati
Carmem Terezinha Benetti Jung

ACIC - ASSOCIAÇÂO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE CASCAVEL
Gelso Ranguetti
Paulo Roberto Orso

COMITÊ GESTOR DO
EMPREEDEDORISMO
Doralice Fagundes dos Santos Marchioro

CONSELHO DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Elza Maria de Araújo Pinto

COMISSÃO DE
CONCILIAÇÃO PRÉVIA SINDICAL
Paulo Roberto Orso
Eduardo Oleinik
Doralice Fagundes dos Santos Marchioro
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resolvidas cerca de 90% das deman-
das trabalhistas.

PRESENÇA EM CONSELHOS
A entidade integra conselhos di-

versos municipais, entre eles, do
Meio Ambiente, Comder, Observa-

tório Social, Previdenciário, Traba-
lho, Gestor, Segurança, Econômico
e CSA. O Sindicato marcou presen-
ça ainda em inúmero ações de cará-
ter social, somando esforços com ins-
tituições, como Uopeccan e Cemic.

Em 2011, foram concretizadas

em 2011, eventos de capacitação beneficiaram mais de 1.700 produtores rurais, seus familiares e funcionários
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ASSEMBLÉIA Na assembléia geral do Sindicato Rural, realizada no dia
16 de dezembro, a presença de diretores e funcionários da entidade
juntamente com o presidente Paulo Orso. Em pauta, as atividades de-
senvolvidas pelo Sindicato no ano de 2011.
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SOJA

COPACOL INAUGURA INDÚSTRIA DE ESMAGAMENTO
Um investimento de R$ 80 milhões, a unidade de esmagamento de

soja da Copacol, em Cafelândia, foi inaugurada no dia 26 de janeiro, com
a presença do governo Beto Richa. A indústria tem capacidade para pro-
cessar 1.800 toneladas/dia, gerando 65 empregos diretos. “O empreen-
dimento torna a cooperativa autossuficiente na produção de farelo de
soja e óleo degomado para as suas fábricas de rações e agrega valor à
produção dos associados”, explica Valter Pitol, presidente da Copacol.

CANOLA

EVENTO EM CASCAVEL
Cascavel sedia nos dias 13 e 14

de fevereiro o 3º Curso Estadual de
Capacitação Técnica para Cultura
da Canola. O evento é promovido
pela empresa de biodiesel BSBIOS.
A inscrição, gratuita e com vagas
limitadas, deve ser feita via e-mail
bsbiosmarialva@bsbiosmarialva.com.

Segundo Carlos Gaspar, diretor
da BSBIOS Marialva, o objetivo é
capacitar produtores rurais e atua-
lizar agrônomos, profissionais e es-
tudantes sobre a cultura. Os temas
variam desde perspectivas climáti-
cas e de mercado, até assuntos
mais técnicos, como tecnologias de
plantio e colheita, custos de produ-
ção e seguros agrícolas.
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AR Mais 2 cursos do Senar-
PR serão desenvolvidos
em Cascavel no mês de
fevereiro: Gestão de Pes-
soas (desenvolvimento
comportamental), que vai
de 2/02 a 24/05, e Trabalha-
dor na Equideocultura (ré-
deas), nos dias 27/02 a 2/
03. O Sindicato Rural reali-
za o primeiro em parceria
com a Coodetec e o segun-
do com a Sociedade Rural
do Oeste do Paraná.

FUNDETEC

DERIVADOS DE CANA
A Fundetec (Fundação para o

Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico), de Cascavel, está dispo-
nibilizando seu Núcleo Tecnológi-
co de Derivados de Cana-de-Açú-
car, para estimular o desenvolvi-
mento de pequenas empresas do
setor. A estrutura possui 375m2 de
área construída. Interessados de-
vem acessar www.fundetec.org.br
e apresentar propostas por meio do
Plano de Negócios disponibilizado
no edital de incubação. Podem ser
programadas visitas ao local, com
agendamento através do telefone
(45) 3218-1220.

CASCAVEL

REFORÇO PARA A PATRULHA MECANIZADA
A Prefeitura de Cascavel, através da Secretaria de Agricultura, re-

passou equipamentos para a patrulha rural de Jangadinha, no distrito
de Diamante. Foram entregues um trator de pneus, um arado subsola-
dor, uma plantadeira/adubadeira, uma carreta agrícola e um pulveriza-
dor. A aquisição dos equipamentos contou com recursos do Ministério
de Desenvolvimento Agrário e contrapartida do Município.





As últimas novidades em pisos já estão disponíveis no

Paraná. São duas linhas práticas, bonitas e sustentáveis

ambientalmente. Uma é drenante, com capacidade

para absorver até um litro de água por segundo.

A outra, atérmica, não esquenta mesmo sob sol forte,

sendo ótima para áreas como as de piscina.

Os produtos unem tecnologia e estética e conferem um

toque de sofisticação, mesmo para ambientes de grande

circulação de pessoas e até de veículos. Os materiais são

fabricados na unidade da empresa licenciada da Braston

Pisos Arquitetônicos, no Paraná, que fica em Santa

Tereza do Oeste.

P R Á T I C O S   E   B O N I T O S

Pisos drenantes e atérmicos

Os pisos drenantes Braston estão presentes na construção da unidade avançada do Hospital Israelita Albert Einstein, de Perdizes,

na capital de São Paulo. A área externa do centro de saúde recebeu aproximadamente 1.000 m2 de piso Fulge, na cor canela. O projeto

foi vencedor de prêmio promovido pela revista Arquitetura & Construção.

As peças instaladas naquele local, com granilhas de granito, medem 11x22x6cm. O produto local foi projetado para garantir resis-

tência ao tráfego de veículos, como carros de passeio e ambulâncias, e ainda permitir que o pavimento seja até 90% permeável – o que

previne alagamentos provocados pela chuva e colabora para o caráter sustentável da obra.

O piso drenante Fulge é disponibilizado em diversas cores e em placas com espessura de 2,5 cm, 5 cm, 6 cm e 7 cm, perfeitamente

adequadas para uso em pavimentos residenciais e comerciais. Elas podem ser retiradas e novamente aplicadas de maneira simples,

rápida e segura. Não há necessidade de quebra (com exceção das de 2,5 cm) e remendo, no caso de manutenção de redes.

O piso atérmico da Braston reúne qualidade, beleza e

conforto. As bordas apresentam textura microporosa

antiderrapante, evitando deslizamentos sem puxar os

fios das roupas de banho. Durante seu processo de

fabricação, são utilizadas fibras estruturais e produtos de

desforme de base vegetal, isentos de qualquer tipo de

solventes ou materiais tóxicos.

O piso drenante, uma exclusividade, é sinônimo de

segurança e durabilidade, graças à fórmula que mistura

fibras naturais e agregados minerais de excelente qualidade.

Possui capacidade drenante superior a 90%.

A sua aplicação é variada: de ambientes externos até

internos, com projetos que envolvam presença de água.

A solução substitui as usuais grelhas de metal, que

dificultam a circulação e prejudicam a estética do ambiente.
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Novas linhas chegam ao Paraná
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FEVEREIRO

ARTEMIO LUIZ LONGO 01/02

EUCLECIO LUIZ ELGHER0 01/02

NILO LAERSE DE REZENDE 01/02

HYLO FRANCISCO BRESOLIN 02/02

IGNES VICENTE SONDA 02/02

LEANDRO MELO MILANESE 02/02

BRAZ BENOZZO 03/02

DEVANYR B. DE CARVALHO 03/02

FAZENDA SANTA CARLA 04/02

LEOMAR INACIO SPHOR 04/02

LIRIO VETORELLO 04/02

JOSE ALBERTO DIETRICH Fo 05/02

THELMO LOPES MARQUES 05/02

VALMIR DOMINGOS TONATTO 05/02

IRENE DALGALO 06/02

CRISTIANO L. CUCOLOTTO 07/02

DANIEL ZIMMERMANN 08/02

ANTONIO NOBORU OZAWA 09/02

ROSANI ROTTA MORETTI 09/02

GIOVANI CAVALI BONOTTO 11/02

JOAO F. MENEGATTI 13/02

ORLANDO LAZARINI 13/02

ANELIO VALENTIM ROTTA 14/02

DARCI DALLA CORTE 14/02

RESELI T. H. ROZETTI 14/02

ROMEU GERHARDT 14/02

CELSO ANTONIO TOSO 15/02

ANTONIO LORENZETTI 16/02

ALENCAR MAGRIN 17/02

MARIO BENEDITO DO CARMO 17/02

VALDIR FLORIAN LAZARINI 17/02

FEVEREIRO E MARÇO DE 2012

ANA BELESKI UCHICOSKI 18/02

BERNARDO MILANO 18/02

DECIO FORNARI 19/02

ELOIR JOSE ASSMANN 19/02

JOSE KUIAVA 19/02

GEORGE ARRIADA LIMA 20/02

MAKOTO TANABE 20/02

RICARDO DE PAULI 20/02

THEREZA C. PIZZATTO 20/02

CLEINA ROBERTA BIAGI 22/02

IVO BERNARDO MATTJIE 22/02

LIAMAR F. PIOVESAN 22/02

VALDOMIRO LORENZETTI 22/02

EXPEDITO C. MASSOCHIN 24/02

GERALDO FERREIRA DE ASSIS 24/02

SYDNEY A. F. KAVALCO 25/02

MARÇO

GILSON F. KAVALCO 01/03

NIVALDO LAZARIN 01/03

ADILAR LUIZ ROSSO 02/03

HERTHA KUNTZER 06/03

LUIZ FORNARI 06/03

SOLÉSIA M. S. TORRES 07/03

NILVA WEIDMANN 07/03

EUCLIDES LONGO 08/03

MARIA CIRLEI SONDA 08/03

ARMELINDA Z. DALMINA 10/03

CARMEN M. G. HAUSCHILDT 10/03

JOSETE MARIA F. ANDRADE 11/03

HELMUTH GUILHERME BLEIL 12/03

JOAO VANDERLEY DE BIASIO 12/03

MARLENE LIBERALI PIETSCH 13/03

ARCHILE MARTINI 14/03

ANTONIO ONELIO RUBERT 15/03

VALMIR ANTONIO OLDONI 15/03

ELMA SCHERF PEROZZO 16/03

OLIVIO BARZOTTO 16/03

ANTONIO ZANCANARO 17/03

GERSON LUIZ FORMIGHIERI 17/03

MARILENA D. CARPENEDO 17/03

EDILA LUERSEN LEMKE 19/03

JOSE ALDINO WILHELM 19/03

MARIA LUCIA MALGARIZE 19/03

AIRTON JOSE GAFFURI 20/03

MARIA LEONOR PINTO 20/03

ROMILDA TOZO BILIBIO 20/03

DEONILDO FRIZON 21/03

LUIZ SELMIRO HORN 21/03

ALBINO VENTURIN 22/03

ARISTIDES O. COELHO 22/03

BENNO WUTZKE 22/03

MASAYOSHI SUGIURA 22/03

AURELIO J. DALLA VECCHIA 23/03

SILVINO NICOLAU HOFFMANN 24/03

IVO GELAIN 26/03

PAULO DAVID C. MARQUES 26/03

PAULO HENRIQUE FRANK 26/03

ALBERTO C. TOCHETTO 27/03

ANA PITOL DE BIASIO 27/03

LUIZ MARIO NORO 27/03

SINVAL GALANTE 28/03

VALDOMIRO REBELLATO 29/03

ADOLFO SILVÉRIO IURCZACK 30/03

CRISTIANY FATIMA VIGANO 30/03



SAUDÁVEL
E NUTRITIVO

SOBREMESA COM
MORANGO, SUSPIRO
E IOGURTE

Ingredientes: 1 caixa de
morangos, 1 colher de açúcar
de confeiteiro, vinagre balsâmi-
co, licor de frutas, suco de meia
laranja, 1 pacote de suspiros e
2 potes de iogurte natural.

Modo de preparar: Distri-
bua 3/4 dos morangos em uma
tigela, coloque o açúcar de
confeiteiro e amasse os moran-
gos lentamente para criar uma
espécie de purê com pedaços.
Coloque um pouco de vinagre
balsâmico e misture. Acrescen-
te uma tampa de licor de frutas
e o suco de meia laranja e mis-
ture bastante. Pegue 2 ou 3
suspiros e quebre-os, espa-
lhando sobre o creme de mo-
rango. Espalhe pequenas por-
ções de iogurte e acrescente
mais suspiros. Agora, misture
o morango e o iogurte com cui-
dado. Fatie alguns morangos
sobre o doce e espalhe mais
pedaços de suspiro e iogurte,
formando uma verdadeira ba-
gunça de sabores.

I O G U R T E

IOGURTE NATURAL CASEIRO
Ingredientes: 1 copo de iogurte natural

integral, 2 potes de vidros vazios de maionese
com tampa; 1 litro de leite longa vida integral
e mel de abelha.

Modo de preparar: Esterilize os vidros com
água quente. Coloque a metade do copo de
iogurte natural e cada pote. Complete com o
leite longa vida, enchendo até o nível atingir a
rosca. Não encha até a boca porque o volume
aumenta com a fermentação do leite. Mexa
com uma colher bem limpa e depois tampe os
potes. Deixe descansar de 18 a 24 horas, fora
da geladeira, coberto com um pano para con-
servar temperatura. Após, veja se está mais
consistente e coloque os potes na geladeira.
Quando estiver gelado, sirva com mel de abe-
lha. Mexer bem para que o mel se misture. Não
misture o mel dentro do pote, pois pode utili-
zar esse mesmo iogurte pronto para fazer ou-
tros com a mesma quantidade do primeiro.
Basta adicionar leite quando estiver com cer-
ca de 2 dedos do nível do iogurte no vidro.

DANONE CASEIRO
Ingredienters: 1 lata de leite con-

densado, 2 latas de creme de leite, 1
pote de iogurte natural  e 1 embala-
gem de suco sabor morango.

Modo de preparar: No liquidifica-
dor, bata o leite condensado, o creme
de leite, o iogurte e o suco. Distribua
em taças individuas e leve a geladeira
até firmar. Sirva bem gelado.

Rico em proteína e
cálcio, o iogurte é um
alimento de excepcional
valor. E pode ser
produzido em casa.
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GERGELIM OU SÉSAMO
O gergelim, conhecido também como sésamo

(Sesamum indicum L.) é uma oleaginosa com ele-
vado valor nutritivo e sabor delicioso, do qual são
utilizados a semente, o óleo e a torta. Há mais de
7.000 anos, no Egito, a farinha de sésamo era usa-
da para preparar pão. Há mais de 5.000 anos e
por séculos, os chineses queimavam o seu óleo
para obter a fuligem como ingrediente na elabora-
ção das tintas mais especiais. Os romanos faziam
uma pasta para untar o pão. As palavras mágicas
de Ali Babá, “abra-te, sésamo”, que abriam a ca-
verna onde estavam guardado tesouros, como
ouro, âmbar e óleo de sésamo, simbolizavam a
riqueza e o bem estar.

�Desde o início
da humanidade,
há 55.000 anos, já
viveram 107,1 bi-

lhões de pessoas
no Planeta. O cálcu-

lo é do instituto Popu-
lation Reference Bureau.

�Em outubro de 2011, a população
mundial alcançou a marca de 7 bilhões.
Esse número significa que estão vivos
6,5% de todos os habitantes que já exis-
tiram na Terra.

GENTE NA TERRA

MEGA SENA: GOVERNO
É O MAIOR GANHADOR

Apenas 32,2% do valor total ar-
recadado com a Mega Sena vão
para o pagamento de prêmios. A
maior fatia fica com o governo, atra-
vés de cobrança de imposto de ren-
da e destinação para comitês, se-
guridade social (18,1%), crédito
educativo, cultura, esportes etc.

ORIGEM DOS CALENDÁRIOS
JUDAICO - Conta o tempo a partir do

que os judeus consideram o dia da criação.
Tal data corresponde a 7 de outubro do ano
3.761 antes de Cristo.

GREGO - Surgiu no século IV a. C. A con-
tagem do tempo começa com a primeira Olim-
píada, que teria ocorrido no ano 776 a. C.

CRISTÃO - No ano 532, Dionysius Exi-
guus, calculista do papa Gregório XXIII, su-
geriu que a contagem do tempo tivesse iní-
cio no ano do nascimento de Cristo.

MUÇULMANO - Tem como base a Hé-
gira: a fuga do profeta Maomé, da cidade
de Meca para Medina, que coincide com o
dia 16 de julho do ano 622 da era cristã.

CHINÊS - Foi introduzido em 2.637 an-
tes de Cristo. Tem ciclo de 12 anos, cada
um com 12 meses lunares, intercalado por
um de 7 anos, com 13 meses.

COMIDA BARATA
Nos Estados
Unidos dos anos
60, uma família
típica gastava
24% da sua
renda com
alimentação.
Hoje, consome
somente 6%.
O estudo é de
Brian Wansink,
pesquisador da
Universidade de
Cornell.

RIQUEZA
DO CAMPO
O produto
interno bruto
do setor
agropecuário
brasileiro
equivale a
uma vez e
meia o PIB
da Argentina
Se o setor
rural brasileiro
fosse um país,
ele teria  o
20º maior
PIB do mundoFOTOFOFOCA

VOCÊ SABIA?
Na cadeia
agrícola,
apenas 20%
do impacto
ambiental
ocorre da
porteira pra
dentro.

PIRÂMIDE-CALENDÁRIO
Os maias viveram onde hoje

está a Guatemala, Belize, Hondu-
ras, El Salvador e o sul do México.
Eles utilizavam monumentos de
pedra para marcar os eventos ci-
vis, calendários e conhecimento em
astronomia. Construída em meados
de 1050, em Chichen Itza (Yucatán
- México), a pirâmide maia era um
calendário físico. Cada um de seus
4 lados tinha uma escada, com 91
degraus e uma plataforma. Juntan-
do todos os quatro lados, havia um
total de 365 degraus.






