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Cada vez mais o agropecuarista se conscientiza da importância do investimento em genética para a 
melhoria do seu plantel. O Show Pecuário 2017 destaca cabanhas que são referência em qualidade, 
como a Angus Rio da Paz, que há anos seleciona reprodutores e matrizes da raça Aberdeen Angus
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Agência do Agronegócio.Agência do Agronegócio.

www.newmidiacomunicacao.com.br

C O M U N I C A Ç Ã O

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

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

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

Ou faça-nos uma visita: Rua Cuiabá, 217 - Jd. Maria Luiza - Cascavel/PR
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Quando a genética 
faz toda a diferença

ANGUS RIO DA PAZ

A Angus Rio da Paz, localizada em Cas-
cavel, atua há mais de 20 anos na seleção 
genética e hoje é numa das melhores produ-
toras de touros e fêmeas da raça Aberdeen 
Angus do Brasil. "Sempre acreditamos que o 
melhoramento genético é a melhor opção para 
quem procura obter mais resultados e ter mais 
rentabilidade no gado de corte", afirma Renato 
Zancanaro, administrador da fazenda.

E toda essa genética estará disponível 
para os pecuaristas no 9º Leilão Seleção An-
gus Rio da Paz, que acontece no dia 2 de se-
tembro, no Parque de Exposições Celso Garcia 
Cid, em Cascavel. Na oportunidade, a família 

Com reprodutores em centrais 
de inseminação, as 4 melhores 
mães angus do Brasil e 6 animais  
entre os 10 melhores touros 
jovens do Catálogo Promebo, a 
Angus Rio da Paz se consolida 
como referência em seleção 
genética da raça

Zancanaro estará ofertando ao mercado 40 
dos melhores reprodutores da cabanha, além 
de 40 matrizes, todos da raça Angus. "Os ani-
mais ofertados nesta edição do Leilão Seleção 
Angus Rio da Paz são o resultado obtido por 
meio do altos investimentos em tecnologia, 

rigor elevado na seleção genética e criterioso 
trabalho de acasalamento durante anos", sa-
lienta o pecuarista. Segundo ele, todos apre-
sentam alta performance genética e cumprem  
a missão de oferecer ao mercado uma quali-
dade superior, sendo capazes de garantir os 

“Sempre fiquei 
muito satisfeito com as 

aquisições da Angus Rio 
da Paz: animais precoces, 

bezerros grandes, bem 
desenvolvidos”RODOLFO DE CAMARGO PINTO

Agropecuarista de Ibema

maiores ganhos aos que os adquirirem
Todo esse investimento em genética se 

reflete nos excelentes resultados em desta-
cados programas de seleção Angus, como 
o PROMEBO em que obteve, em índice que 
classifica animais de todo o Brasil, as quatro 
melhores mães por avaliação genética no SU-
MÁRIO 2016/2017.

Rodolfo de Camargo Pinto cria gado de 
corte em sua propriedade em Ibema, municí-
pio vizinho de Cascavel, onde faz cruzamento 
de touros angus com nelore. Sabendo que o 
caminho para aumentar a produtividade sem-
pre foi investimento em genética, ele compra 
há varios anos touros da Angus Rio da Paz, 
sempre obteve ótimos resultados no seu re-
banho. "Além da qualidade dos animais, te-
nho que elogiar a assistência dispensada pelo 
Renato Zancanaro após  a  compra. Sempre 
muito prestativo, foi várias vezes na minha 
fazenda, ajudava no manejo e a tirar dúvidas", 
elogia o pecuarista. "Nunca tive nenhum pro-

blema com os touros da Angus Rio da Paz. E 
sempre fiquei  muito satisfeito com as aqui-
sições: animais precoces, bezerros grandes, 
bem desenvolvidos", salienta o agropecuarista.

ANGUS, A RAÇA IDEAL
Na última década, os criadores encontra-

ram no Angus as condições ideais de criação 
com garantia de produção e rentabilidade. 
"Aliado às características positivas que as-

O gerente do Programa Carne Angus 
Certificada da Associação Brasileira de 
Angus, Fábio Medeiros, destaca alguns dos 
ganhos que o produtor pode obter usando 
a genética Angus em cruzamentos. "Angus 
é a raça taurina mais criada em diferentes 
países do mundo – especialmente naqueles 
que se destacam em produção de carne de 
qualidade, com ampla base genética e inú-
meros benefícios, entre eles a velocidade 
de crescimento e a eficiência reprodutiva e 
produtiva", afirma. "Com o angus, o criador 

Angus em cruzamento
terá bezerros de 10% a 20% mais pesados 
que a média e o ciclo de produção mais 
curto, com abate a partir dos 14 meses. A 
fertilidade, a precocidade e a facilidade de 
parto, além da versatilidade caracterizada 
pela eficiência a campo e em confinamen-
to, chegando na correção da carcaça e na 
qualidade da carne, características que 
complementam os diferenciais da raça ", 
ressalta o gerente. Ele lembra que o cruza-
mento que dá certo consiste não em mis-
turar raças, mas em complementar raças”.

seguram um excelente resultado econômico 
como gado de corte, o conjunto de suas par-
ticularidades a torna completa, como fertili-
dade, longevidade, precocidade, rusticidade, 
facilidade de parto e excelente habilidade 
materna, além, é claro, da qualidade da sua 
carne", ressalta Renato Zancanaro. O angus 
atende às exigências do mercado moderno, 
que exige animais com idade jovem e que 
tenham camada de gordura suficiente e mar-
moreio.

DESTAQUES NACIONAIS
A Angus Rio da Paz se destaca com re-

produtores como opção de genética nacional 
provada no mercado. Um deles é o touro Nero 
Valley da Rio da Paz, que foi contratado pela 
central Alta Genetics. Nero foi um dos touros 
escolhidos para o Teste de Progênie Angus 
2016, onde foram selecionados três animais 
constantes na listagem Touros Jovens SA – 
Promebo, relação com os melhores animais 
da Geração 2014 em toda raça na avaliação 
genética.

"O Nero é filho de SAV Angus Valley em 
mãe Connealy Freightliner. Sua mãe, Galí-
cia da Rio da Paz, é uma matriz provada no 
Promebo, com mais de 45 filhos avaliados no 
programa", ressalta Renato Zancanaro. Entre 
suas características, destaque para DECA 1 
para desmame, DECA 1 para Sobreano, área 
de olho de lombo DECA 1 e Índice Final DECA 
1, além do maior Índice Carcaça dos touros do 
teste (19,14). Está em coleta na Central Pro-
gen, em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. 

Outra demonstração da qualidade do plan-
tel foi a inclusão do reprodutor Camaro Den-
sity da Rio da Paz na bateria da Alta Geneti-
cs, numa evidente demonstração do grau de 
excelência dos animais ofertados em nossos 
leilões. Recentemente, Camaro foi seleciona-
do para o programa Concept Plus, que reúne 
reprodutores através de um rigoroso sistema 
de avaliação a campo, que comprovam a efici-
ência das taxas de concepção e fertilidade em 
seu rebanho, consequentemente aumentando 
a rentabilidade. O Concept Plus É um proje-
to exclusivo de fertilidade de sêmen da Alta 
que identifica com precisão os touros com as 
melhores taxas de concepção, através de in-
formações de prenhez à campo.

"E toda essa genética estará à disposição 
dos agropecuaristas na 9ª edição do nosso 
Leilão Seleção Angus Rio da Paz através dos 
40 touros e 40 matrizes oferecidos. Espera-
mos todos no dia 2 de setembro, no Recinto de 
Leilões do Parque de Exposições de Cascavel", 
convida Renato. 

O Nero Valley da Rio da Paz foi contratado pela central Alta Genetics

Genética de 
qualidade: diferencial 

que alavanca a 
lucratividade do 

rebanho

A raça Angus atende as exigências 
do mercado, com animais jovens e 
com camada de gordura suficiente e 
marmoreio
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O EVENTO

Show Pecuário se 
consolida a cada ano

A terceira edição do maior evento de pe-
cuária do Oeste do Paraná chegou. O Show 
Pecuário 2017, realizado anualmente no mês 
de julho, no Parque de Exposições Celso Garcia 
Cid, em Cascavel, é uma iniciativa do Sindicato 
Rural de Cascavel e da Sociedade Rural do Oes-

te do Paraná e tem o objetivo de proporcionar 
atualização, capacitação, venda de animais e 
maquinários. O evento se consolida como uma 
grande oportunidade aos criadores da região 

Em sua terceira edição, o Show 
Pecuário se consolida como um 
dos principais eventos do interior 
do Paraná, atraindo grande 
público e trazendo conhecimento 
e inovação ao setor pecuário

“O Show Pecuário 
apresenta uma série 
de oportunidades aos 
produtores rurais”PAULO ROBERTO ORSO

Presidente do Sindicato Rural de Cascavel

aprenderem novas técnicas, entenderem o 
mercado do setor e aumentarem o lucro das 
fazendas. 

Além de palestras, o Show Pecuário pro-
porciona aos visitante assistir e participar de 
julgamentos e leilões de animais. Também con-
ta com eventos simultâneos, como o 2º Encon-
tro Regional de Produtoras de Leite e Sucessão 
na Atividade Leiteira, realizado pela Emater; 1º 
Encontro Jovem Agricultor Aprendiz e o 6º En-
contro de Produtoras. Com estandes, empresas 
do comércio, de prestação de serviços e indús-
trias ligadas ao agronegócio vão expor também 
seus produtos nos quatros dias de feira. 

Entre os palestrantes, nomes como o re-
nomado zootecnista Antonio Chaker El Memari 

Caravanas de toda a região trazem agropecuaristas ao evento

Dia 05 de agosto de 2017
PAVILHÃO DE LEILÕES DO parque de

Exposições de QUEDAS DO IGUAÇU/PR 12H (SERÁ SERVIDO ALMOÇO
ANTES DO LEILÃO)
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O2º LEILÃO

ANGUS BRAHMANBRANGUSBRAFORD NELORE

ORGANIZAÇÃO:

w w w.rpkgenet ica .com.br

APOIO:INFORMAÇÕES:

(45)  99971-4004
(45)  98407-4044
(45)  3222-0253

(45)  99951-1692

LEILOEIRA OFICIAL:

www.panoramaleiloes.com.br

Venha conhecer o resultado de anos de trabalho em seleção genética! 
Somente os melhores touros melhoradores criados a campo!
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Neto, abordando a gestão de fazendas de pecu-
ária de corte.  “A intenção é passar uma visão 
de como combater a crise da porteira para den-
troe e conversar sobre quais atitudes os líderes 
podem tomar para garantir que tenha uma ope-
ração lucrativa dentro da fazenda”.

Já a produtora de leite Marlene Kuait, de 
Carambeí (PR), veio mostrar como fez para sal-
var a leiteria da família. “Depois de muito esfor-
ço, hoje já posso me considerar vitoriosa. Mais 
que tripliquei o número de animais, de 60 para 
210, aumentei a produção de leite, de 500 para 

2.400 litros por dia, quitei as dívidas e ainda já 
investi um milhão”.

No gado de corte, Davi Teixeira, pós-doutor 
em Sistemas Integrados de Produção Agrope-
cuária e diretor executivo da SIA (Serviço de 
Inteligência em Agronegócios), traz sua expe-
riência de assistência técnica em mais de mil 
propriedades e aborda a “lavoura de carne” é 
um excelente negócio. 

OPORTUNIDADES
“O Show Pecuário 2017 apresenta uma 

série de oportunidades aos produtores rurais. 

A participação dos criadores de animais ou 
nos interessados em iniciar alguma criação é 
fundamental, porque lá eles acompanham as 
novidades, as tendências e como fazer com que 
a atividade seja mais lucrativa. Além de mode-
los de sucesso apresentados, eles podem ter 
contato direto com profissionais e estudiosos 
de renome nacional”, afirma o presidente do 
Sindicato Rural, Paulo Orso. 

A entrada e o estacionamento são gratuitos 
a todos durante os quatro dias. Para mais infor-
mações, acesse: www.showpecuario.com.br.

Encontro de Mulheres, empresas expositoras,  julgamento de raças e palestras atraem grande público ao evento

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
CELSO GARCIA CID
CASCAVEL/PR

25 A 28
DE JULHO DE 2017

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

A EXPOSIÇÃO

AO CONHECIMENTO

GERA INOVAÇÃO

2017

PARCEIRO
OFICIAL

NÚCLEOS E ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES

PARQUE DE EXPOSIÇÕES
CELSO GARCIA CID
CASCAVEL/PR

25 A 28
DE JULHO DE 2017

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

A EXPOSIÇÃO

AO CONHECIMENTO

GERA INOVAÇÃO

2017

PARCEIRO
OFICIAL

NÚCLEOS E ASSOCIAÇÕES PARTICIPANTES
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ABERTURA COM CAFÉ DA MANHÃ
EM HOMENAGEM AO DIA DO AGRICULTOR
RECINTO DE LEILÕES

25/07 | 08h00 |  ABERTURA

VENHA CONHECER TODO O POTENCIAL
DA PECUÁRIA PARANAENSE EM UM
EVENTO ÚNICO!

PROGRAMAÇÃO*
SHOW PECUÁRIO 2017

27 DE JULHO | QUINTA-FEIRA

25 DE JULHO | TERÇA-FEIRA

09h30 | Crescimento Nacional e Demanda Mundial da
Produção de Proteína Vegetal | Recinto Principal

Adm. Dilvo Grolli - Coopavel

11h15 | Produção de Carne Bovina de Alta Qualidade nos
dias de Hoje | Recinto Principal

Profº Dr. Sérgio Bertelli Pflanzer

26 DE JULHO | QUARTA-FEIRA

PALESTRAS

14h00 | Dia de Mercado - Pecuária de Corte | Recinto Principal

14h30 - Como Produzir Mais com Menos | Thiago Bernardinho
de Carvalho - Pesquisador da Equipe CEPEA/ ESALQ/UFPR.
16h00 - Desafios e Tecnologias para um bom Desempenho
na Recria
Flavio Dutra de Resende - Pesquisador Científico da Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - Apta Colina
17h30 - Mercado da Pecuário 2017/2018 e os Riscos para
Rentabilidade na Pecuária
Cesar de Castro Alves | Técnico da MB Agro

08h30 | Período de Transição e seus Benefícios para
Produção Leiteira | Recinto Principal

Profº Dr. Rodrigo Almeida | UFPR

10h00 | Condomínios: Uma Grande Opção de Crescimento
do Segmento Leiteiro | Recinto Principal

Med. Vet. Diogo Viersman | Grupo Melkstad 

11h15 | A Importância do Reprodutor PO no Rebanho
Comercial | Recinto Principal

Med. Vet. Endre Flaiban | Pró-Genética

14h00 | Piscicultura Mundial como Oportunidade de
Renda Local | Recinto Principal

14h30 | Manejo Sanitário em Ovinos | Auditório da Sociedade Rural

Manejo Sanitário em Ovinos (prática) | Pista de Julgamento de Ovinos

Profº Me. Adriano Ramos Cardoso | FAG

08h30 | Gestão pelas Métricas na Empresa
Pecuária | Recinto Principal

Profº MSc. Antônio Chaker Neto - UEM

*Programação sujeita a alteração

A EXPOSIÇÃO

AO CONHECIMENTO

GERA INOVAÇÃO

2017

VOCÊ É NOSSO
CONVIDADO ESPECIAL

PARQUE DE
EXPOSIÇÕES
CELSO GARCIA CID
CASCAVEL/PR

25 A 28
DE JULHO DE 2017

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

Entrada e Estacionamento
Gratuitos

Restaurante e Lanchonete
com Café Colonial

Julgamento de raças Exposição de animais elite

Palestras técnicas Eventos paralelos

Exposição de produtos
e serviços

das 8h00 às 18h00

Leilões

a partir das 19h00

10h00 | Modelo de Cooperativismo e Sustentabilidade
na Cadeia da Carne Bovina | Recinto Principal

Med. Vet. Marina Araujo Azevedo | Dpto. Téc. da Cooperaliança 

11h15 | Equinos: Sua Paixão Merece uma Nutrição Voltada
à Alta Performace | Recinto Principal

Med. Vet. Alexandre Bombardelli Melo | Especialista em
Nutrição de Ruminantes | PUC

14h00 | Lavoura de Carne: Mais que Tendência, Uma
Necessidade da Agropecuária Moderna | Recinto Principal
Dr. Davi Teixeira | Zootecnista - Diretor Executivo SIA

18h00 | Instalação e Manejo Reprodutivo de
Equinos | Auditório Principal

Profº Dr. Guilherme Puclieh | USP

08h30 | Silagem de Milho: Alimento Nobre e
Barato | Recinto Principal

Profº Dr. Mikael Neumann | Unicentro 

10h00 | Feno e Pré Secados: A Importância para
os Ruminantes | Recinto Principal

Leopoldo Lós - Zootecnista | MDA-Esalq

11h15 | Ajustes Nutricionais para Padronização de
Cordeiros e Caprinos | Recinto Principal

Med. Vet. Alexandre Bombardelli Melo | Especialista em
Nutrição de Ruminantes | PUC

14h00 | Implantação do Serviço de Inspeção Municipal de
Cascavel e a Adesão ao SISBI | Recinto Principal 
Med. Vet. João Carlos Koehler | SEAGRI
1)20 Anos do Serviço de Inspeção de Cascavel Desafios,
Conquistas e Ameaças
2)Depoimento de Proprietário de Laticínio Adesão ao
SISBI em 2011
3)Depoimento de Proprietário de Entrepostos de Carnes 2016

28 DE JULHO | SEXTA-FEIRA

09h30 | Evento da EMATER - 2º Encontro Regional de
Produtoras de Leite e Sucessão na Atividade Leiteira
Recinto de Leilões

26 DE JULHO | QUARTA-FEIRA

ENCONTROS

13h30 |  1º ENCONTRO JOVEM AGRICULTOR APRENDIZ
Recinto Principal

Dr. Antônio Leonel Poloni

Apresentação Sistema FAEP / SENAR /Sindicato Rural 

Palestra sobre Sucestsão Familiar 

Encerramento

27 DE JULHO | QUINTA-FEIRA

08h30 | 6º ENCONTRO DE PRODUTORAS
RURAIS | Recinto de Leilões

Abertura com Apresentação de Dança
Palestra sobre Vida Sexual - Drª Adriana Visioli - Psicóloga 
Visita à Feira
Almoço
Apresentação de Teatro
Case de Sucesso - Produtora Rural Marlene Kuait 
Encerramento

28 DE JULHO | SEXTA-FEIRA
25 DE JULHO | TERÇA-FEIRA

26 DE JULHO | QUARTA-FEIRA

 09h00 às 18h00 | Balcão de Negócios ABCZ

16h00 | ABCZ 
Dinâmica de Avaliação Fenotípica de
Zebuinos | Pista de Julgamento

 18h00 | Pesagem de Gado  Angus

 19h00 | Leilão de Gado de Corte | Recinto de Leilões

09h00 às 18h00 | Balcão de Negócios ABCZ

SETOR
ANIMAL

14h30 | Julgamento de Argola – Angus | Pista de Julgamento

19h00 | Leilão Fazenda Boitatá – Brangus | Recinto de Leilões

08h30 | Julgamento de Ovinos | Pista de Julgamento de Ovinos

09h00 às 18h00 | Balcão de Negócios ABCZ

14h30 | Julgamento Angus Rústico  | Mangueiras

16h00 | ABCZ 
Dinâmina de Avaliação Fenotípica de Taurinos
Pista de Julgamento

19h00 | Leilão Multi Raças  | Recinto de Leilões

08h30 | Julgamento de Ovinos | Pista de Julgamento de Ovinos

09h00 às 18h00 | Balcão de Negócios ABCZ

19h00 | 3° Angus Show - Leilão Virtual | Recinto de Leilões
Com Transmissão ao Vivo no Canal do Boi.

28 DE JULHO | SEXTA-FEIRA

27 DE JULHO | QUINTA-FEIRA

ACESSE NOSSA PÁGINA E FIQUE POR DENTRO.

facebook.com/showpecuario
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Programa Prosolos é 
lançado em Cascavel
Programa tem como objetivo 
estimular pesquisa, rever legis-
lação, incentivar produtores a 
novas práticas e cuidar do meio 
ambiente

Desenvolvido pela Seab (Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do Abastecimento), em 
parceria com 22 entidades como Faep (Federa-
ção da Agricultura do Estado do Paraná), Oce-
par (Organização das Cooperativas do Paraná) e 
sindicatos rurais, o Prosolo (Programa Integra-
do de Conservação de Solo e Água do Paraná) 
foi apresentado em Cascavel no dia 31 de maio, 
no auditório da FAG (Centro Universitário As-
sis Gurgacz). A iniciativa tem como propósito 
estimular e criar novas formas de conservar 
os principais bens da humanidade: o solo e a 
água.

O Paraná sempre esteve na vanguarda 
entre os estados brasileiros em ações de con-
servação de solos, como a implantação do pro-
grama de microbacias e o sistema de plantio 
direto de maneira pioneira. Mesmo assim, ao 
longo dos últimos anos, fatos relevantes passa-
ram a impactar negativamente a agropecuária 
paranaense, como o desinteresse do produtor 
em conservar o solo, efeitos climáticos, uso de 
maquinário pesado, retirada dos terraços entre 
outros, tornando a devastadora erosão cada vez 
mais frequente no Paraná. Segundo dados da 
Seab, 30% das propriedades paranaenses so-
frem com o processo de erosão nos mais di-
versos níveis.

Portanto, era hora de agir. Assim surgiu 
o Programa Integrado de Conservação de Solo 
e Água do Paraná, um programa inovador, por 
contar com a ampla participação da iniciativa 
privada, reunindo ações de diversas entidades 
com o objetivo de promover a conservação do 
solo e da água, servindo de suporte ao produ-
tor rural com ações de treinamento e pesquisa, 
definindo critérios técnicos de sistemas con-
servacionistas para redução de perdas de solo 
e água em solos, manejos, climas e cultivos 
regionais do Paraná.

O programa está dividido em algumas eta-

pas, como instituição do programa integrado 
de conversação de solo e água; capacitação de 
produtores e técnicos; incentivo e renovação da 
pesquisa no setor de conservação do solo e da 
água, via pacto entre diversas instituições de 
ensino e do Poder Público; operacionalização, 
que é a adesão dos produtores e a revisão da 
legislação do setor. Só o Senar, por exemplo, 
está ofertando um curso de capacitação na área 
para 2 mil técnicos.

Uma das presenças ilustres do evento foi a 
de Ágide Meneguette, presidente da Faep. De 
acordo com ele, o Prosolo é uma oportunidade 
de atualização no setor cujas ações pouco avan-
çaram em termos tecnológicos, que é o solo. 
Além de treinar pessoas, Meneguette reafir-
mou a necessidade de novas pesquisas no setor. 
“Elas estão muito antigas, da década passada. 
Precisamos atualizar. Somente nas universi-
dades estaduais, há uns 5 mil mestrandos e 
doutorandos. Depois de conversarmos com o 
governador, foi feito um decreto da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia para criar pesquisas 
em rede nessa área. Serão mais R$ 12 milhões 
investidos nisso”.

O secretário da Agricultura, Norberto Orti-
gara, também esteve presente no seminário em 
Cascavel. “Avançamos bastante na conhecida 
agricultura de resultados. Muitos produtores 

SOLO E ÁGUA

adotaram essas práticas e colheram grandes 
frutos, mas lamentavelmente existem os que 
não tem o mesmo cuidado. Houve algum des-
leixo e nós não podemos perder o jogo do ganho 
da produtividade. A nossa motivação é a per-
da do patrimônio, já que erosão é uma perda 
sempre. Por isso, estamos num programa de 
Estado, governo, sociedade civil e 22 parcei-
ros para reverter o cenário. Fazer rotação de 
cultura, plantio em nível, cordão vegetado são 
conhecimentos já disseminados, mas ainda 
não utilizados por muitos. Estamos tentando 
mexer com os brios de alguns agricultores para 
que o negócio continue próspero”, disse. “Não 
queremos ameaçar agricultores alertando que 
eles serão multados caso não fizeram, mas sim 
estamos tentando mostrar que isso é bom para 
o negócio dele. É uma prática integrante do fa-
zer bem feito”, completou.

Quem representou o Sindicato Rural de 
Cascavel no evento foi o engenheiro agrônomo 
Carlos Zuchetto. Ele elogiou a iniciativa. “Foi 
cirúrgica a criação do Prosolo. Há 37 anos, 
quando estávamos com um problema sério na 
agricultura, alguém graças a Deus teve a ideia 
de implantar o sistema do plantio direto. Quase 
60% a 70% das nossas dores de cabeça eram 
resolvidas, pois não precisávamos gradear e 
ajudava a combater a erosão. No entanto, já 
se passaram muitos anos. Tudo foi mudando, 
o solo já não é mais o mesmo e por isso preci-
samos de mais pesquisa e informações técnicas 
para que possamos continuar mais 37 anos 
avançando”, disse. Para ele, a reflexão sobre o 
tema deve ser frequente. Na ocasião, ele mos-
trou todas as ações que adotou na sua proprie-
dade para conservação do solo e da água. “Mas 
ainda sim poderia ter feito muito mais. Por isso 
estou aqui para aprender”.

A adesão do produtor ao Prosolo é vo-
luntária. Decreto do Governo do Estado prevê 
vantagens ao proprietário que aderir ao progra-
ma. O prazo de adesão vai até o fim do mês de 
agosto. O produtor interessado em aderir deve 
procurar o escritório da Emater mais próximo 
e preencher o termo. Ele terá o prazo de um 
ano para apresentar junto à Emater o projeto de 
recuperação de solo na sua propriedade e mais 
três anos para executá-lo.

O programa tem quatro eixos de 
atuação: conscientização dos produto-
res, capacitação de técnicos, pesquisa 
aplicada e atualização da legislação. 
Os produtores que não aderirem e fo-
rem denunciados por erosão ou por 
não cuidar do solo poderão ser mul-
tados pela Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná), que fará a 
fiscalização das propriedades a partir 
de agosto deste ano. Segundo o diretor 
técnico, Adriano Riesemberg, a multa 
varia de 5 a 17 UPFs, dependendo dos 
danos causados, do tamanho da pro-
priedade e da gravidade da situação. 
A UPF está valendo R$ 99 a unidade.

Fiscalização

NUNCA FOI TÃO FÁCIL
TER UM FORD
DO SEU JEITO.
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Na cidade, somos todos pedestres.

CASCAVEL: Av. Brasil, 1748 – (45) 3220-8200
ASSIS CHATEAUBRIAND: Av. Tupassi, 1500 – (44) 3528-8950

TOLEDO: Av. Parigot de Souza, 1215 – (45) 3379-7600
PALOTINA: Av. Pres. Kennedy, 1761 – (44) 3649-0000

Por
R$ 109.900à vista

• Motor 2.2L Duratorq de 160cv e 385Nm 
• Diferencial traseiro blocante • Direção elétrica
• 7 air bags • Rodas de liga leve 17” 
• Controle Eletrônico de Estabilidade (ESC) e Tração (TCS) 
• Assistente de Partida em Rampas (HLA) • Ar-condicionado 
• Controle Eletrônico Anticapotamento (ROM) 
• Assistência em Frenagem de Emergência (EBA) 
• SYNC Media System • Controle Adaptativo de Carga (LAC)

• Motor 3.2L Diesel com 200 cv  
• Diferencial traseiro blocante com acionamento no painel 
• Piloto automático adaptativo com alerta de colisão 
• Sistema de permanência em faixa • Sensor de estacionamento dianteiro 
• Sync Media System com sistema de navegação
• Tela touch screen de 8” • Comandos de voz • Câmera traseira 
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• Diferencial traseiro blocante com acionamento no painel 
• Piloto automático adaptativo com alerta de colisão 
• Sistema de permanência em faixa • Sensor de estacionamento dianteiro 

• Tela touch screen de 8” • Comandos de voz • Câmera traseira 

NA COMPRA DA RANGER LIMITED, AVALIAMOS EM R$ 10.000,00 A MAIS O SEU
FORD SEMINOVO E EM R$ 7.000,00 A MAIS OS CARROS DE OUTRAS MARCAS.
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“Pecuária Moderna” 
capacita técnicos

Realizado pela Faep (Federação da Agri-
cultura do Estado do Paraná) em parceria 
com o Governo do Estado e diversas entida-
des, como o IAPAR, Emater, Caixa Econômi-
ca Federal, Banco do Brasil, Adapar, BRDE, 
Fundetec Paraná, Fomento Paraná, socieda-
des rurais, universidades e associações de 
criadores, além do Ministério da Agricultura 
e Pecupária (MAPA), o Programa de Moderni-
zação da Pecuária de Corte do Paraná é dividi-
do em diversas fases. Atualmente o programa 
tem promovido em todo o Estado cursos para 

com temas ligados à pecuária, como gestão, 
manejo, reprodução, alimentação, manejo de 
pastagens, entre outros.

Os módulos do curso em andamento em 
Cascavel são: gerenciamento de fazendas de 
gado de corte; pastagens como princípio do 
processo produtivo; conservação de forra-
gens; alimentação rebanhos de corte; manejo 
nutricional do rebanho; gestão de sanidade; 
reprodução animal e melhoramento genético; 
bem-estar animal para produção de carne de 
qualidade; princípios de avaliação de animais 
para determinação de carne de qualidade e 
processo de crédito e estratégias de comer-
cialização.

Em Cascavel, o primeiro módulo foi mi-
nistrado por Paulo Rossi Junior, professor de 
bovinocultura de corte da UFPR (Universidade 
Federal do Estado do Paraná) e coordenador do 
Centro de Informação do Agronegócio. “Nosso 
objetivo foi focar no gerenciamento de pro-
priedades. Buscamos preparar participantes 

Em todo o Estado do Paraná, o Programa tem promovido cursos para capacitar técnicos e suprir assistência técnica aos agropecuaristas

CARNE

capacitar técnicos a suprir assistência técni-
ca aos agropecuaristas. Em Cascavel, alguns 
módulos já foram realizados, tanto práticos 
como teóricos. A carga-horária da capacita-
ção técnica é de 160 horas, distribuídas em 
10 módulos com aulas teóricas e práticas 

Programa lançado em 2015 pela 
Faep em parceria com o Governo 
do Paraná busca fortalecer o 
setor, ampliar as exportações e 
tornar o Paraná referência em 
produção de carne de qualidade

“Nosso objetivo foi 
focar no gerenciamento de 
propriedades. Buscamos 
preparar os participantes 

para desenvolver um 
porjeto no fim do 
treinamento.”PAULO ROSSI JÚNIOR

Professora da UFPR

para desenvolver um projeto no fim do treina-
mento, com um produtor assistido”, detalhou.

Durante o módulo, o professor passou 
subsídios e ferramentas aos participantes 
para melhorar a gestão. A criação de um sis-
tema de controle de gastos, investimentos e 
desempenhos zootécnicos é fundamental para 
a tomada de decisão e para ter conhecimento 
sobre a lucratividade do negócio. “Hoje vemos 
que um dos maiores desafios nas proprieda-
des de gado de corte é a organização. Coletar 
dados e ter números fidedignos à realidade 
não é fácil. É preciso disciplina e empenho do 
dono e dos colaboradores”, explicou Paulo. 

João Tomaz Nunes é médico veterinário 
e para ele o curso ajuda bastante na parte ge-
rencial e de planejamento. “Monitorar por nú-
meros é fundamental para saber se a atividade 
está sendo vantajosa ou não. Os produtores 
assistidos ganham bastante com isso, afinal, 
são para eles que trabalhamos”. 

O secretário de Agricultura de Cascavel, 
Agassiz Linhares Neto, também faz o curso. 
Para ele, a atividade é muito importante e é 
uma grande oportunidade aos produtores. “A 
integração lavoura-pecuária é um ótimo ne-
gócio. Nossa ideia é incentivar em Cascavel a 
adoção desse sistema aos produtores. Já te-
mos excelência em agricultura, mas podemos 
nos dar muito bem com a inserção de gados de 

Entenda o Programa de Modernização da Pecuária
O Governo do Paraná lançou em 2015 

o Programa de Modernização da Pecuá-
ria de Corte do Paraná, um conjunto de 
medidas para fortalecer o setor, ampliar 
as exportações e tornar o Paraná referên-
cia na produção de carne de qualidade.

Com o programa de modernização da 
pecuária de corte, os produtores poderão 
ter a renda elevada, com aumento da pro-
dutividade proporcionada pelo rápido giro 
do capital investido e do abate de animais 
mais jovens, através da adoção de tecnolo-
gias produtivas mais eficientes. O Programa 
de Modernização da Pecuária de Corte está 
alicerçado nas alterações dos índices zoo-
técnicos do rebanho, na criação de proprie-
dades de referência, realização de seminá-
rios para os pecuaristas e a busca de linhas 
de financiamento mais adequadas ao setor. 

O resultado pretendido é a produção 
de carcaças com tipo e padrão de quali-
dade, adequados às necessidades da in-
dústria, o que permitirá a oferta de carne 
de qualidade com regularidade e padroni-
zação, em conformidade com os requisi-
tos de sanidade e segurança alimentar. 

O programa quer viabilizar a cadeia pro-
dutiva da carne bovina, desde a produção até 
a industrialização e comercialização, por meio 
da integração e cooperação entre todos os en-

volvidos. Por isso tem forte parceria de 
entidades, como o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), que pro-
move e capacita os seminários e cursos. 

Em Cascavel, o primeiro módulo foi ministrado por Paulo Rossi Junior, professor de bovinocultura 
de corte da UFPR e teve como objetivo focar o gerenciamento de propriedades

Os participantes têm acesso a novas técnicas de gestão, manejo animal, reprodução, 
alimentação e manejo de pastagens, entre outros.

corte nas propriedades”, disse. 
O diretor secretário do Sindicato Rural de 

Cascavel, Paulo Vallini, disse que os produ-

tores interessados em ser beneficiados pela 
assistência técnica do programa devem entrar 
em contato com o sindicato. 
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As principais raças 
bovinas no Brasil

CARNE E LEITE

O mercado de bovinos teve um valor bruto 
de produção estimado em 74,38 bilhões em 
2016, de acordo com levantamento do Minis-
tério da Agricultura, provando que a  pecuária 
bovina é um dos principais setores da econo-
mia brasileira. Segundo Paulo Vallini, agro-
pecuarista e diretor secretário do Sindicato 
Rural de Cascavel, a produção tem bastante 
potencial para aumentar nos próximos anos. 
"Apesar de não termos mais novas áreas para 
explorar com a pecuária, pois todas estão 
sendo ocupadas pela agricultura, temos como 
aumentar a produtividade investindo em me-
lhoria das pastagens e recuperação de áreas 
degradadas. O investimento em genética de 
qualidade também é um fator que tem papel 

fundamental para alavancar essa produção", 
afirma Vallini. "O desenvolvimento genético, 
que seleciona animais com desempenho su-
perior para a pecuária de corte e a produção 
leiteira, qualifica e melhora o valor agregado 
ao nosso produto", salienta.

Hoje o Brasil possui o maior rebanho de 
gado comercial do mundo, com 214 milhões 
de animais. Em 2016 foram abatidas 30,6 mi-
lhões de cabeças em todo o Brasil, de acordo 
com dados do IBGE. Mas o grande fator que 
torna a carne bovina brasileira competitiva é 
a diversidade de raças que existe hoje no país.

As raças que compõem o plantel brasileiro 
e impulsionam o desenvolvimento da pecuária 
podem ser divididas de acordo com duas clas-
sificaçõe; taurinos e zebuínos. Os taurinos são 
compostos de animais de origem europeia, e 
os zebuínos e animais originários da Ásia. 
De acordo com a Associação Brasileira das 
Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC), 
por causa da adaptação ao clima tropical, os 

zebuínos inicialmente se desenvolveram mais 
rapidamente no Brasil e representam atual-
mente cerca de 80% do rebanho brasileiro, 
mas as raças européias têm se destacado no 
cenário nacional pela alta qualidade da carne e 
o grande valor agregado através de programas 
de certificação, como por exemplo o realizado 
pela Associação Brasileira de Angus.

Como os zebuínos brasileiros são fruto do 
cruzamento com outras espécies e, eles man-
tém as principais características zebu, mas 
se diferenciam dos bois de outros países.  O 
agropecuarista Reno Paulo Kunz, que trabalha 
com seleção genética bovina salienta que não 
existe uma raça superior a outra, e cada uma 
delas tem uma característica própria.“Em 
nossas propriedades fazemos seleção genética 
de cinco raças: brahman, angus, brangus, he-
reford e nelore. Cada uma serve muito bem ao 
um propósito, bastando que o agropecuarista 
defina qual será a sua necessidade e seu foco", 
salienta Reno. 

O desenvolvimento genético e a 
diversidade das raças garantem 
o sucesso da pecuária de corte e 
produção leiteira no Brasil

As principais raças bovinas estão representadas no Show Pecuário 2017

NELORE
Nelore é a raça 
predominante 
no Brasil, muito 
procurada por 
produtores 
de carne. Sua 
característica 
marcante é a 
pelagem branca, que pode ter tons de cinza 
claro. Tem orelhas pontiagudas e chifres 
curtos, mas algumas variações são mochos, 
ou seja, sem chifres.

GUZERÁ
Guzerá foi a 
primeira raça de 
zebuíno a ser 
trazida para o País 
e é uma das mais 
antigas do mundo. 
É reconhecida 
por possuir um par de chifres grandes e 
curvados para cima e pode ser direcionada 
tanto para a pecuária de corte como de leite. 
A pelagem varia em tons de cinza, do mais 
claro ao escuro. Os animais apresentam 
grande porte, a raça é muito fértil e 
resistente à seca.

CANGAIAN
A raça Cangaian 
raça chegou ao 
Brasil entre 1962 
e 1963, vindo 
da região Sul da 
Índia. A raça 
representa um 
rebanho pequeno e pouco representativo, em 
números, no Brasil. Os bois têm pequena 
estatura e possuem chifres longos e grossos, 
mas são indicados somente à produção de 
carne, porque não produzem muito leite. São 
muito resistentes ao calor e a doenças.

BRAHMAN
O Brahman veio 
em 1994 dos 
Estados Unidos e 
é o resultado do 
cruzamento de 
Nelore, Guzerá, 
Sindi, Cangaian 
e Indubrasil. A 
coloração pode ser cinza-claro, cinza-escuro 

ou vermelho. Não tem chifres e as orelhas são 
de tamanho médio. É indicado como gado de 
corte.

TABAPUÂ
O Tabapuã surgiu 
ao cruzar zebuínos 
Nelore, Gir e Guzerá 
com os mochos 
brasileiros e apesar 
de ser uma raça  
nacional, é criada 
também em outros 
países, na maioria da América do Sul. A 
pelagem varia do branco ao cinza e não possui 
chifres. É usado na produção de carne, porque 
tem boa musculatura.

SINDI
Originária da 
província de Sindi, 
no Paquistão, a raça 
veio para o Brasil em 
1952 e é formada por 
animais resistentes, 
que sobrevivem 
em locais secos e 
com pouco pasto sem perder peso. Por causa 
disso, são criados principalmente em regiões 
nordestinas. São bois pequenos, com chifres 
curtos e pelo vermelho. Podem ser usados para 
a produção de carne ou leite.

INDUBRASIL
A raça é fruto do 
cruzamento de Nelore, 
Gir e Guzerá. Surgiu 
no Brasil em 1930, 
sendo criação de 
bovinicultores do 
Triângulo Mineiro. 
A pelagem pode ser 
branca, cinza ou vermelha e tem chifres médios. 
É usado como gado de corte e já foi exportado 
para os Estados Unidos.

ANGUS
Essa é a mais famosa 
raça de taurinos no 
Brasil. Seu nome 
ficou conhecido 
especialmente a 
partir do programa 
de certificação da 
carne da raça a nível 

nacional e também pelo investimento de 
grandes empresas, como o MC Donald’s, 
que criou um hambúrguer com a carne 
Angus. De acordo com a Associação 
Brasileira de Angus, as principais 
vantagens da raça para a criação são a 
alta fertilidade e precocidade, pois atingem 
a puberdade e o estado de abate muito 
mais cedo. Sua carne é marmorizada e 
macia.

CHAROLÊS
O gado charolês 
De origem 
francesa, essa 
raça taurina 
é excelente 
para produção 
de carne. 
Informações do Conselho Nacional de 
Pecuária de Corte indicam que, no Brasil, 
é também muito usada na criação de 
mestiços, como o gado Canchim. A raça 
possui pelagem branca ou creme, com 
narinas rosas e é uma das melhores para 
engorda em confinamento.

PURUNÃ
A mais nova raça 
bovina brasileira 
é a Purunã 
e tem origem 
no Paraná, 
desenvolvida 
pelo Instituto 
Agronômico do Paraná (IAPAR). É 
rústica  e sua carne é muito saborosa, já 
que resulta do cruzamento entre quatro 
outras raças: Caracu, Charolês, Canchin e 
Aberdeen Angus. 

GIR
Trazido ao Brasil 
em 1911, das 
montanhas Gir 
na Índia, a raça 
é indicada para 
a pecuária de 
leite. Inclusive, 
a raça Girolando, a mais famosa na 
produção leiteira no Brasil é resultado de 
cruzamento de Gir com a vaca Holandesa. 
Os indivíduos dessa raça apresentam 
chifres compridos e torcidos para baixo, 
com orelhas enroladas na parte superior.

As raças que impulsionam a pecuária brasileira
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Brinco substitui a 
marca de fogo

BEM ESTAR ANIMAL

Uma das formas mais tradicionais de iden-
tificação de bovinos é a marcação a fogo feita 
com ferro aquecido em brasa quente. Pelo seu 
baixo custo, a prática ainda é considerada por 
muitas propriedades como eficiente e perma-
nente. No entanto, este sistema vem sendo re-
visto por produtores que estão atentos às boas 
práticas de manejo racional e ao bem-estar 
animal. 

Com a proposta de diminuir o sofrimento 
do animal e tornar o manejo menos aversivo 
e reativo, a pecuarista Carmen Perez, da Fa-
zenda Orvalho das Flores, que faz cria, loca-
lizada no município de Barra do Garças (MT), 
decidiu investir e abolir a marca fogo de sua 
propriedade.Desde dezembro do ano passado, o 
rebanho, composto por 1.500 matrizes Nelore 
e suas crias, recebeu brincos de identificação 
e brincos eletrônicos que substituem a marca-
ção a fogo na carcaça. O projeto, ainda em fase 
experimental, ocorre em parceria com a All-
flex – empresa líder mundial em identificação 
de animais – sob a supervisão do coordenador 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Etologia e 
Ecologia Animal (Grupo Etco), Mateus Para-
nhos da Costa. 

“Fizemos um experimento no momento da 
marca fogo, com a gravação em vídeo. Poste-
riormente, toda equipe assistiu e pôde perceber 
que é nítido o sofrimento animal neste tipo de 
manejo. Foi quando optamos por investir na 
brincagem ao invés da marcação tradicional”, 
explica Carmen Perez. 

Para que as mudanças pudessem ocorrer, 
a produtora promoveu algumas ações simples 
e efetivas, como oferecer treinamentos para 
a equipe de peões. O manejo, por exemplo, 
atualmente é feito com bandeiras e sem grita-
rias, apenas para orientar o rebanho no curral. 
Além de preservar o bem-estar dos animais, 
a substituição da marcação a fogo por brinco 
de identificação permite identificar os animais 

Além de reduzir o sofrimento dos 
animais, prática favorece a coleta 
de dados para uma gestão mais 
eficiente do rebanho

mais jovens, como é o caso da Fazenda Orvalho 
das Flores. “Assim que é feita a primeira cura 
do umbigo, os bezerros recebem um colar de 
identificação, que ainda está em fase de testes 
e adaptação. Mas, já não precisamos submeter 
o animal a um manejo agressivo, de forma que 
ele não associa o curral a um local de agressão, 
já que há a memória negativa associada às pes-
soas”, salienta a pecuarista. 

Pesquisas comprovam que a prática da 
marca fogo é dolorosa ao animal, sobretudo se 
for na cara. Segundo o professor Mateus Para-
nhos, o estudo do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA), feito por Donald C. 
Lay Jr, apontou evidências concretas de estres-
se em vacas e bezerros após a marcação a fogo, 
além de forte sensação de dor.Outros estudos, 
em 1997, de Karen Schwartzkopf-Genswein e 
colaboradores, do Departamento de Agricultura 
do Canadá, mostraram que o local da marca a 
fogo fica quente por até 168 horas, indicando 
inflamação local e dano à pele. Entre os estudos 
mais recentes estão o da pesquisadora ameri-
cana Cassandra Tucker, que, em 2014, identifi-
cou que a dor produzida pela marca a fogo pode 
durar até oito semanas, quando também ocorre 

a cicatrização da queimadura. 
“A pecuária vem cada vez mais adotando 

tecnologias que tornam a atividade mais pro-
dutiva e eficiente. Substituir a marcação a fogo 
pela brincagem, além de reduzir o sofrimento 
do animal, que impacta diretamente na quali-
dade da carne, oferece ao produtor uma impor-
tante ferramenta de gestão do seu rebanho. Por 
isso, apoiamos o projeto da Fazenda Orvalho 
das Flores, que vem obtendo resultados muito 
interessantes com essa substituição”, destaca 
o ogerente comercial da Allflex, Ivo Martins. 

Entre as vantagens da utilização de brincos 
no lugar da marcação a fogo estão a automati-
zação da coleta de dados, redução do tempo de 
trabalho e da ocorrência de acidentes, menor 
contato com os animais, diminuição de es-
tresse – tantos para os animais como para o 
homem – e menos contusões dos animais nas 
diferentes fases de manejo e na carcaça. “Ou-
tro fator positivo é que não há erro na coleta 
de dados e na transmissão. Se feito de forma 
manual, acabávamos perdendo informações 
importantes. É um investimento que facilita o 
gerenciamento da produção”, enfatiza Carmen 
Perez. 

A utilização de brinco reduz o sofrimento do animal e impacta diretamente na qualidade da carne
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