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outras que perderão em beleza, motivação para visitação, mostras de 
evolução genética com condições de unir os esforços dos pecuaristas 
em geral, demonstrar e comparar a evolução das raças em exposições 
de tão grande valor internacionalmente.

Embora consideremos uma grande conquista o status de livre de 
vacinação, não achamos razoável prejudicar o melhoramento genético, 
impactando na recria e engorda, ovinocultura e animais suscetíveis, 
em benefício de outros setores, mesmo que estes representem maior 
volume de exportação.

Lembramos também que pelos dados por nós levantados, os 
benefícios financeiros deste aumento de vendas feitas no exterior não 
chegam ao produtor, continuam como sempre, sendo distribuídos com 
intermediários. 

Continuamos firmes nas nossas convicções e convidamos todos os 
sócios a participarem das discussões, engrossando esse coro em 
defesa de uma pecuária forte e segura em nosso Estado.

É também no propósito de marcar a importância de nossa pecuária 
e do agronegócio do Paraná no cenário nacional que já estamos 
preparando mais um Fórum do Agronegócio, que vai acontecer na 
ExpoLondrina 2018. A programação está sendo finalizada com muito 
cuidado para que tenhamos em Londrina mais uma edição do Fórum 
com discussões profundas.

Desejo a todos uma boa leitura desta revista, que traz muitas outras 
informações sobre nossas atividades.

Antes de finalizar, gostaria de desejar a todos os nossos sócios  
um Feliz Natal e que tenhamos um 2018 de muita paz, saúde  
e prosperidade.

Estamos chegando ao final de mais um ano e uma das discussões que 
tem envolvido bastante a Sociedade Rural do Paraná de uns meses pra 
cá – e as expectativas são de que perdure por muito tempo ainda – é 
a mudança do status do Paraná para Estado livre de febre aftosa sem 
vacinação. 

A SRP não é contra a mudança do status, mas se coloca 
veementemente contrária à aceleração do processo, conforme 
defendem algumas entidades. Nós, junto com outras 37 entidades que 
realmente representam a pecuária bovina no Estado, não acreditamos 
que a antecipação do cronograma estabelecido pelo MAPA, por meio 
do PNEFA, possa trazer benefícios para o setor. 

O calendário nacional prevê a retirada da vacina no Paraná em 2021, 
junto com os estados do seu bloco: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Algumas entidades querem que 
isso ocorra em 2019. Por que não aguardar apenas mais dois anos 
para que todos usufruam da medida? Por que provocar um impacto 
tão grande na bovinocultura, ovinocultura e outros mercados, sendo 
que se aguardamos apenas mais dois anos todos serão beneficiados?

Conforme vocês vão ler nas próximas páginas, estamos nos 
mobilizando bastante na defesa de nossos argumentos. E ressaltamos 
ainda que não só a pecuária bovina será prejudicada com a pretendida 
antecipação. Lembramos que os programas criados pelo governo de 
integração lavoura-pecuária também sofrerão estagnação em função 
da não permissão da entrada de gado para recria e engorda. Os 
mercados de ovinos e melhoramento genético, que dependem muito 
da circulação de animais entre estados, são outros setores que serão 
bastante afetados.

Apesar de não parecer relevante aos técnicos do Paraná envolvidos 
na discussão, nos atinge muito a proibição de entrada de animais 
de outros estados em feiras, como a nossa ExpoLondrina, e tantas 

Afranio Brandão
Diretor presidente
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SRP NÃO CONCORDA 
COM ANTECIPAÇÃO DO FIM DA 
VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA
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MANIFESTOS
SOCIEDADES RURAIS COMBATEM 
ARGUMENTOS PARA TORNAR  
PARANÁ LIVRE DE AFTOSA SEM 
VACINAÇÃO DE FORMA ISOLADA

ENTIDADES DEFENDEM O 
PLANO ESTRATÉGICO DE 
ERRADICAÇÃO E PREVENÇÃO 
DA FEBRE AFTOSA, DO MAPA

A grande maioria das Sociedades Rurais do 
Paraná não concorda que o Estado se torne livre 
de febre aftosa sem vacinação de forma isolada 
e vem combatendo, de forma sistemática, os 
argumentos em contrário.

Afranio Brandão apresenta a posição das entidades ao governador

Em outubro, sociedades rurais e entidades 
representativas do setor agropecuário 
reunidas na sede da Sociedade Rural do 
Paraná, entregaram documento ao governador 
Beto Richa solicitando atenção ao tema, 
especialmente porque a  Agência Estadual de 
Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) havia 
solicitado ao MAPA – Ministério da Agricultura 
e Abastecimento, uma Auditoria Orientativa 
para fins de verificação e capacidade do Serviço 

Veterinário do Paraná em preencher os requisitos 
necessários para o reconhecimento de Zona 
Livre de Febre Aftosa Sem Vacinação.

As entidades defendem o Plano Estratégico 
de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 
(PNEFA), que divide o país em cinco blocos, com 
suspensão gradativa da vacinação em cada um 
deles. O Departamento de Saúde Animal (DSA) 
do Mapa iniciou, em Porto Velho, no final de 
outubro, os trabalhos do PNEFA, que prevê a 
retirada total da vacinação no país até 2023. 

As diretrizes básicas do PNEFA preveem gestão 
compartilhada entre governos e iniciativa 
privada;  aperfeiçoamento das capacidades do 
Serviço Veterinário Oficial (SVO); regionalização 
das ações; sustentação financeira; adequação 
e fortalecimento do sistema de vigilância; 
agilidade e precisão no diagnóstico; previsão 
de imunógeno (partícula, molécula estranha 
ou organismo capaz de induzir uma resposta 
imunológica) para emergências veterinárias; 
cooperação internacional e educação em saúde 
animal.

 No plano, o país foi dividido em cinco blocos, 
para que seja feita a transição de área livre da 
aftosa com vacinação para sem vacinação. 
Integram o Bloco I, Acre e Rondônia; o Bloco II: 
Amazonas, Amapá, Pará e Roraima; o Bloco III: 
Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí e Rio Grande do Norte; Bloco IV: Bahia, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe e 
Tocantins, e; Bloco V: Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina.

MANIFESTO

As Sociedades Rurais também se posicionaram 
em relação a manifesto publicado pela Faep/
Senar em veículos de comunicação e entregue 
ao governador Beto Richa, em que pede que o 
Estado  alcance o status de área livre de febre 
aftosa sem vacinação isoladamente.

Veja nas páginas seguintes dois manifestos das 
entidades que apoiam o plano de o país se tornar 
livre de febre aftosa sem vacinação, desde que a 
medida seja tomada em blocos:
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AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR
CARLOS ALBERTO RICHA
D.D. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

SENHOR GOVERNADOR.

REF.: Considerações a respeito do Paraná Livre de AFTOSA sem Vacinação

• As Sociedades Rurais do Paraná e entidades abaixo nominadas reuniram-se recentemente 

para avaliar a solicitação da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR), 

encaminhada ao MAPA – Ministério da Agricultura e Abastecimento, solicitando uma Auditoria 

Orientativa para fins de verificação e capacidade do Serviço Veterinário do Paraná em pre-

encher os requisitos necessários para o reconhecimento de Zona Livre de Febre Aftosa Sem 

Vacinação.

• Sabemos do empenho e esforço feitos pelo governo, através do Órgão Estadual de Defesa 

Agropecuária no sentido de atingir 100% de vacinação no rebanho do nosso Estado. E, na me-

dida do possível, vem fazendo investimentos para equacionar as demandas relativas à defesa 

sanitária animal, vegetal e a fiscalização da produção de alimentos e insumos agropecuários 

com vista à proteção de seus rebanhos, culturas e espécies de interesse econômico.

• O setor produtivo da Bovinocultura, assim como os demais setores, reconhecem o esforço e 

a importância desse novo status e também vem fazendo os seus investimentos, contribuindo 

com a melhoria no uso de novas tecnologias e processos produtivos, visando o aumento de 

produtividade e a qualidade de seus produtos, ao mesmo tempo em que gera emprego, renda e 

contribui de forma ampla com o fortalecimento e crescimento do agronegócio do nosso Estado.

• Diante da relevância e complexidade que é a busca para o reconhecimento de Zona Livre 

de Febre Aftosa Sem Vacinação, cujo objetivo é alcançar todo o território nacional, o Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) elaborou o Plano Estratégico do Programa 

Nacional de Febre Aftosa – PNEFA para a retirada da vacinação em bovinos no país. 

• Diante deste contexto, considerando que a transição de status sanitário contempla a posição 

geográfica e estrutural do país, fatores de risco, fronteiras internacionais, movimentação de 

rebanho, indicadores de comercialização e interesses comuns, nós, representantes das enti-

dades abaixo nominadas, solicitamos que o Paraná cumpra o cronograma estabelecido pelo 

MAPA.

• Há 02 (dois) anos, entregamos pessoalmente um documento a V.Exa., elaborado após su-

cessivas reuniões entre os representantes dessas entidades, embasado em um estudo con-

templando especialmente os riscos e impactos econômicos para o setor e, na oportunidade, 

expressamos nossa posição sobre o tema. O Paraná deveria buscar sim o status de Estado 

livre de febre aftosa sem vacinação, desde que em bloco.

• A fim de que o processo possa se dar de forma adequada, e que todos os segmentos da 

produção sejam igualmente ouvidos, respeitados e atendidos em seus anseios, solicitamos 

que qualquer definição diferente desta, isto é,  contrária às entidades aqui subscritas, que seja 

informado e discutido com grande antecedência, tendo em vista que o ônus econômico e social  

é bancado sempre por quem investe e produz e o cenário que vivemos atualmente em nosso 

país não permite que os produtores absorvam mais uma conta.

• Oportunamente, solicitamos ainda que a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Para-

ná (ADAPAR), conforme havia se comprometido em reunir com as entidades ligadas ao setor 

produtivo, que de maneira aberta e transparente reúna o setor da bovinocultura e discuta com 

os produtores e entidades os efeitos que uma antecipação de status sanitário pode impactar 

em aspectos sociais, econômicos e de risco para o setor.

• Gostaríamos de salientar que aprovamos e aplaudimos todo investimento para aparelhar a 

ADAPAR, para que possamos ser exemplo de sanidade para o Brasil e exterior.

• Ressaltamos aqui, senhor Governador, o nosso respeito pelo seu trabalho e ações desen-

volvidas para o crescimento do Estado do Paraná, especialmente do agronegócio, e por isso 

esperamos contar com a sua sensibilidade e atitude para que possamos continuar garantindo 

a união e harmonia neste setor.

Atenciosamente.

SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ

SOCIEDADE RURAL DE MARINGÁ

SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA

SOCIEDADE RURAL DE UMUARAMA

SOCIEDADE RURAL DE PARANAVAÍ

SOCIEDADE RURAL DE IBAITI

SOCIEDADE RURAL DE ASTORGA

SOCIEDADE RURAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

SOCIEDADE RURAL DE APUCARANA

SOCIEDADE RURAL DE MANDAGUARI

SOCIEDADE RURAL DE SARANDI

SOCIEDADE RURAL DE COLORADO

SOCIEDADE RURAL DO VALE DO IVAÍ

ABCZ - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
CRIADORES DE ZEBU

ACNB - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE 
NELORE DO BRASIL

ABIEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS 
INDÚSTRIAS EXPORTADORAS DE CARNE

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO 
JERSEY DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE 
SIMENTAL E SIMBRASIL

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANGUS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE 
LIMOUSIN

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE 
GADO PARDO SUÍÇO

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE BRAHMAN 
DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE 
MOCHO – ACRIMOCHO

ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 
JAGUAPITÃ – APROJAG

ANEL - ASSOCIAÇÃO DOS NELORISTAS DO 
PARANÁ 

NÚCLEO PARANAENSE DOS CRIADORES DE 
GADO JERSEY

NÚCLEO PARANAENSE DO ANGUS

NUCLEO PARANAENSE DOS CRIADORES DE  
BRANGUS

NUCLEO DOS CRIADORES DE CHAROLÊS DO 
NORTE DO PARANÁ

NÚCLEO DOS CRIADORES DE NELORE DA 
REGIÃO DE MARINGÁ

NÚCLEO DOS CRIADORES DE GADO DE LEITE 
DA REGIÃO DE MARINGÁ

OVINOPAR - PARANAENSE DE CRIADORES DE 
OVINOS

OVINOMAR - NÚCLEO DE CRIADORES DE 
OVINOS DE MARINGÁ E REGIÃO

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALIANÇA DE 
CARNES NOBRES - COOPER ALIANÇA

MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA 
AGROINDUSTRIAL

FRIGORÍFICO ASTRA

CATIVA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
LONDRINA

QUALITTY CARNES NOBRES

LATICÍNIO VOLPATO

LATICÍNIOS VIDA ATIVA

LATICÍNIOS CATEDRAL
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MANIFESTO DO SETOR DA BOVINOCULTURA 

ANTECIPAÇÃO DO FIM DA VACINAÇÃO DA AFTOSA NÃO É CONSENSO ENTRE 
OS PRODUTORES DO PR

Entidades paranaenses e nacionais representativas da bovinocultura no Estado e a in-

dústria frigorífica manifestam-se contrários à campanha que vem sendo desenvolvida 

pela FAEP (Federação de Agricultura do Estado do Paraná) e Ocepar (Organização das 

Cooperativas Paranaenses) para antecipar o fim da vacinação contra a febre aftosa no 

Paraná e contestam a informação equivocada de que todos os segmentos da agropecu-

ária apoiam irrestritamente a iniciativa. 

Nós, entidades que efetivamente representam a pecuária, reivindicamos que o Esta-

do siga o calendário do Plano Estratégico de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa 

(PNEFA), traçado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que 

prevê a retirada da vacina no Paraná em 2021, junto com os estados de Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

O Mapa fez estudos de risco criteriosos para definir um calendário nacional de retirada 

da vacinação, visando declarar o Brasil zona “livre de febre aftosa sem vacinação”, e não 

entendemos o posicionamento de alguns segmentos que buscam a suspensão imediata 

da imunização, ainda que em desacordo com a classe produtiva diretamente afetada. 

Na quinta-feira, 27 de outubro, ao dar início ao PNEFA, em Porto Velho (RO), o diretor 

do Departamento de Saúde Animal (DSA) do Mapa, Guilherme Marques, ressaltou que 

a decisão da retirada gradual da vacinação contra a aftosa já foi tomada e que “é preciso 

atender aos requisitos sanitários para obter o reconhecimento da Organização Mundial 

de Saúde Animal (OIE) de país livre da doença sem vacinação”.

Qual a vantagem?

Isolar o Paraná de outras regiões do País é vantajoso para quem? Alega a Faep que 

ganhariam os setores da suinocultura, avicultura e lácteo, com a abertura de novos mer-

cados externos. Mas isso é verdade? Vejamos o exemplo de Santa Catarina, que parou 

a vacinação do seu rebanho em 2007 e nem por isso teve valorização do seu produto. 

Prova cabal é que o Estado reduziu em 3,4% suas exportações de suínos, entre 2007 e 

2014, enquanto o Paraná aumentou em 16,22% (dados Secex/Decex/MDIC). 

A vacinação contra aftosa tem sido uma garantia da sanidade de nossos rebanhos peran-

te o mercado internacional. Não fosse assim, nossas exportações não viriam crescendo. 

Entre 2002 e 2016, dobramos as exportações de suínos, aves e bovinos in natura (dados 

da Secretaria de Comércio Exterior / Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior) e das carnes industrializadas tivemos o expressivo crescimento de 200%.

Importante lembrar que o isolamento do Estado do Paraná criaria barreiras para os nos-

sos pecuaristas, que hoje recebem cerca de 30% de animais vindos de outras regiões 

para recria e engorda, o que derrubaria o processo de produção, com consequente dis-

pensa de mão-de-obra, tanto no setor produtivo, quanto na indústria, causando ainda um 

grande problema para a melhoria genética, na aquisição de touros e matrizes e desloca-

mentos para feiras e exposições.

Mais preocupante ainda são os danos que podem ocorrer para os produtores, caso a do-

ença volte a aparecer. Em 2005, quando se registrou o último foco de aftosa no Estado, a 

cotação da arroba do boi despencou de R$ 90,00 para R$ 48,00, sem contar as centenas 

de cabeças sacrificadas. Ora, voltando a ocorrer algo semelhante, quem pagaria o ônus? 

As entidades que defendem o fim antecipado da vacinação responderiam por isso? 

Considerando que a transição de status sanitário contempla a posição geográfica e es-

trutural do país, fatores de risco, fronteiras internacionais, movimentação de rebanho, 

indicadores de comercialização e interesses comuns, nós, representantes das entidades 

que assinaram o manifesto entregue ao Governador Beto Richa, no dia 4 de outubro, 

solicitando cautela nesta decisão, requeremos que o Paraná cumpra o cronograma es-

tabelecido pelo MAPA, altamente técnico e precavido quanto aos cuidados que se deve 

ter, depois de anos de luta do setor produtivo e órgãos sanitários, para que a aftosa seja 

definitivamente erradicada e o Brasil possa ser reconhecido como zona “livre de aftosa 

sem vacinação”.

Gostaríamos de salientar a existência de um bom relacionamento do setor com o Go-

verno do Paraná, ADAPAR e SEAB. Aprovamos e aplaudimos todo investimento que o 

Governo vier a fazer para aparelhar a ADAPAR, para que possamos ser exemplo de 

sanidade para o Brasil e exterior.

SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ

SOCIEDADE RURAL DE MARINGÁ

FRIGORÍFICO ASTRA

Representando outras 37 entidades estaduais e nacionais
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ADAPAR 
INOVA EM CADASTRO ONLINE

A direção da ADAPAR (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) informa que já 
se encontra disponível online, o cadastro 
dos produtores para emissão de e-GTA. 
Com isso, os produtores já cadastrados na 
entidade podem emitir o documento em 
qualquer computador com acesso a internet e 
impressora, em qualquer dia, local e horário. 
O procedimento dispensa a ida até uma 
Unidade Local ou Escritório de Atendimento 
para emissão do e-GTA.

Nesta primeira fase, serão disponibilizadas 
emissões de e-GTA para o trânsito 

intraestadual de bovinos, com finalidade 
de cria/engorda e abate. Posteriormente, a 
emissão do e-GTA via online será ampliada às 
outras espécies de animais e finalidades.

Um breve explicativo de como os produtores 
deverão proceder com o cadastro encontra-se 
no link www.e-gta.adapar.pr.gov.br/login.

Em caso de dúvidas, poderão procurar 
a ULSA da ADAPAR mais próxima para 
informações. 

URS Londrina (43) 2104.7900.
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COM BONS 
RESULTADOS

CICLO QUASE COMPLETO FAZ 
PARTE DA CADEIA PRODUTIVA 
DO AGROPECUARISTA

A verticalização do sistema de produção com 
o objetivo de diminuição de custos e qualidade 
nos resultados dos produtos ofertados é o 
diferencial na cadeia produtiva do agropecuarista 
e sócio da Sociedade Rural do Paraná (SRP) 
Ramiro Dias Branco Alves, que iniciou como 
comerciante em 1973 e a integração das 
atividades agropecuárias em 1981.

SÓCIO DA SRP INTEGRA E  
VERTICALIZA A PRODUÇÃO

A Fazenda Figueira, de 96 alqueires, no 
município de Cambé, é uma das propriedades 
da família em que Ramiro planta e termina 
bovinos e suínos. Faz parte desta cadeia outras 
propriedades paranaenses, localizadas em 
Arapongas, Guaraci e Santo Inácio, e no Mato 
Grosso, com produção em larga escala.

O ciclo completo, cada vez mais raro 
principalmente entre os suinocultores, só não 
inclui o abate, que é terceirizado, retornando 
a carcaça dos animais, já resfriada. A carne in 

Alimentação 
diversificada e 
balanceada
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José Luis Vicente 
e Ramiro

Lagoa de decantação. Na fazenda, tudo se transforma

natura (suínos e bovinos) e a industrializada 
pelo próprio produtor (carne de sol bovina e 
embutidos suínos) são distribuídas direto ao 
consumidor, na rede mercadista de cinco lojas 
que possui em Londrina. 

Segundo o diretor de suinocultura da SRP, 
José Luiz Vicente da Silva, o suíno pode ser 
100% industrializado. Ele explica que a indústria 
compra o animal barato, transforma em produto 
industrializado agregando muito valor, rendendo 
pouco para o produtor, que arca com quase 
todos os custos. “Hoje, quem produz suíno não 
consegue determinar valores ao seu produto.  
Há necessidade de uma verticalização e 
integração”, esclarece o diretor.

Na fazenda Figueira é feita a terminação dos 
animais – bovinos e suínos. A propriedade 
também possui área com milho e soja. Milho 
em grãos, milho silagem, com até três colheitas 
ao ano e soja, ambos para a alimentação de 
bovinos (farelo), além de bagaço de laranja e 
outros resíduos de cereais. A fazenda possui 
uma fábrica de ração, adquire também ração 
pronta, e silos que fazem a distribuição 

automática. Os funcionários são treinados e 
distribuídos por setores e algumas famílias 
residem na fazenda.

“O produtor tem que manter um planejamento 
integrado às atividades das propriedades ou 
da propriedade para conseguir um equilíbrio 
financeiro e alcançar um resultado de qualidade 
nos seus produtos. Acho que este é o 
diferencial”, diz Ramiro.

INTEGRAÇÃO

Na integração entre as propriedades, o produtor 
Ramiro Alves tem assistência de profissionais 
para as questões sanitárias, desempenho e 
saúde animal e suporte técnico para o plantio. 
São feitas sucessão de culturas (braquiária, soja, 
milho), cobertura natural e inseminação para 
obter cruzamento industrial e nelores, que em 
regime de confinamento são abatidos entre 17 e 
18 meses e a pasto entre 24 e 30 meses. 

O ciclo de suínos é mais completo (cria, recria 
e engorda). O produtor faz matrizes das raças 
Large White, Pietrain e Duroc. Os reprodutores 
são adquiridos das raças Pietrain e Duroc.  

O resultado é um animal com menos gordura 
seguindo a exigência do mercado. Na fazenda 
não é feita a capação química, só a tradicional.

De 30 a 35% da carne dos suínos são 
destinadas a indústria de embutidos (linguiça, 
presunto parma, costelinha, bacon, entre 
outros), produção própria e distribuídas nas 
lojas da rede mercadista dele. Apenas uma 
pequena parte da carne bovina é transformada 
em carne de sol e também comercializada na 
rede.

A alimentação dos suínos é bem diversificada 
e balanceada. O sebo dos bovinos é derretido 
e adicionado à ração dos suínos para 
enriquecimento da mesma. “Aqui tudo se 
transforma. Acredito que seja a forma do 
imigrante encarar a vida”, explica Ramiro, que 
veio jovem de Portugal para o Brasil.

Na propriedade é dado um destino correto a 
todo o chorume dos porcos da fazenda Figueira. 
Nos chiqueiros é usado o processo de uma 

lâmina d’água, que passa em cada baia levando 
as fezes dos porcos para um biodigestor e em 
seguida para uma lagoa de decantação. 

As fezes bovinas também são aproveitadas.  
O calcário é retirado, as fezes seguem por uma 
tubulação e adubam a propriedade, no sistema 
de biofertilização. O gás metano produzido pelas 
fezes é acondicionado e utilizado como energia 
para secar os cereais colhidos na fazenda, com 
um pouco de lenha.

VINHO, UM HOBBY

Como todo bom português, Ramiro Dias Branco 
Alves gosta muito de vinho. Na Fazenda Figueira 
ele tem plantados pés de videiras, algumas 
trazidas de Portugal, para a produção de vinho. 
Todo o processo é artesanal e realizado por ele, 
que aprendeu com os pais. O resultado são mil 
a dois mil litros de vinho tinto. Estas não entram 
no comércio. Destinam-se ao tempero dos 
embutidos defumados e ficam para amigos e 
consumo da família.



Agronegócio
JORNAL DA RURAL | 2017

16

Durante a abertura da 4ª edição do Panific Show 
em outubro, evento organizado pelo Sindicato 
das Indústrias de Panificação e Confeitaria do 
Norte do Paraná – SINDPANP – foi lida a carta 
apresentada abaixo e aprovada pelos envolvidos 
na cadeia produtiva do trigo (produtores, 
moinhos e panificadores). A carta foi protocolada 
e entregue na Secretaria de Estado de Agricultura 
e Abastecimento do Paraná (SEAB). O vice-
presidente da SRP, Antônio de Oliveira Sampaio, 
participou do evento e da redação da carta 
representando os produtores.

CADEIA 
PRODUTIVA 
DO TRIGO

Sugestões ao governo:

1) Apoiar encontros regionais entre os componen-
tes da cadeia produtiva para avaliar a evolução 
das variedades de trigo para moagem do pão, de 
modo a ajustar a demanda por trigo da indústria 
moageira ao mix de sementes utilizado pelos agri-
cultores.
Hoje o produtor rural não conta com orientação den-
tro da cadeia produtiva sobre qual variedade plantar, 
o que acarreta muitas vezes de ele oferecer aos moi-
nhos a sua variedade e os moinhos estarem procu-
rando por outra. Esta orientação está disponível nos 
boletins técnicos dos obtentores e das cooperativas. 
Muitas vezes, em função de condições climáticas as 
variedades perdem qualidade e são rejeitadas pelo 
moinho.

2) Disponibilizar linhas de crédito para constitui-
ção de estoque regulador (FGPP) e para constru-
ção de silos para segregar as variedades como 
forma de facilitar a colheita e a distribuição.
A indústria moageira não quer comprar o trigo e 
armazená-lo por longos períodos; o agricultor tam-
bém não pode segurar a sua safra devido ao custo 
elevado, cabendo ao governo esse papel. A solução 
seria o Governo disponibilizar uma linha de crédito 
para construção de silos para segregar as varieda-
des. Atualmente, ocorrem misturas de variedades 
com qualidade diferentes, o que resulta em farinha 
de qualidade indefinida. A segregação de variedades 
trará muitas vantagens para toda a cadeia produtiva 
(obtentores, produtores, moageiros e panificadores) 
e a qualidade original da farinha será mantida.   

3) Instituir seguro para a lavoura do trigo como for-
ma de incentivo ao plantio.
O agricultor corre riscos de toda espécie devido ao 
excesso ou falta de chuvas, tornando o plantio e o 
cultivo do trigo – que é uma plantação muito sensí-
vel – um investimento de alto risco.

4) Importar trigo, se necessário, tendo o cuidado 
de não prejudicar a produção nacional.
O governo vem importando trigo em época da safra 
o que prejudica os produtores paranaenses.

5) Incentivar as reuniões das câmaras setoriais e a 
integração da cadeia produtiva em todos os níveis 
para obter melhores resultados através do enten-
dimento entre os diferentes atores envolvidos.
Participação de sindicato de panificação na câmara 
setorial de cereais de inverno do Paraná traz muitos 
benefícios, como evitar assim aumentos repentinos 
do preço do trigo (até 30%) devido ao remaneja-
mento para uso como farinha forçados pela deman-
da não atendida.

6)Garantir preço mínimo na safra.
O Paraná tem terra adequada e tem semente de qua-
lidade; precisa agora de garantia de preço; a qualida-
de se faz com investimento em manejo, colocando 
dinheiro em adubo. A Câmara Setorial também está 
preocupada com este assunto.

7) Realizar controle sanitário das importações.
Verificar as vantagens de se exigir documentos que 
comprovem que as importações estão livres de pra-
gas e doenças.

8) Promover campanhas de esclarecimento quan-
to à questão do glúten.
Importante separar o que é fato do que é moda de 
nutricionista; em algumas regiões, o consumo já 
caiu entre 5 a 10%.

9) Abrir o mercado de cabotagem para empresas 
estrangeiras.
O governo prefere importar o trigo de países porque 
é mais barato do que pagar o preço do transporte de 
cabotagem. Esse problema da navegação de cabo-
tagem é recorrente entre as reclamações de todo o 
setor da indústria de trigo.

10) Manter as pesquisas de tecnologias para au-
mentar a produtividade do trigo.
A produtividade das lavouras depende da adoção de 
tecnologias pelo produtor. 

11) Desenvolver ciclo de pesquisas para a cadeia 
produtiva uma vez que os elos têm ciclos muito 
diferentes.

Promover encontros de intercâmbio entre os mem-
bros da cadeia para que todos tomem conhecimento 
das demandas de cada elo. Os institutos de desen-
volvimento de variedades do trigo devem se anteci-
par às demandas, pois o ciclo de melhoramento de 
uma variedade pode levar até 12 anos.

12) Apoiar formação da mão de obra em toda a 
cadeia produtiva.

13) Divulgar a participação nos custos de cada 
componente da cadeia produtiva.
O trigo pesa por volta de 15% na composição do 
preço do pão, valor menor que o da carga tributária 
incidente sobre o produto. O conhecimento da par-
ticipação de cada setor (produtor, moageiro, panifi-
cador) na formação do preço permitiria ao governo 
atuar efetivamente na solução do problema.

Lauro Kleber
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria 
do Norte do Paraná - Presidente.

José Roberto Gobs Esteves
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria 
do Norte do Paraná - 1º Vice-Presidente.

Itamar Carlos Ferreira
Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria 
do Norte do Paraná - 2º Vice- Presidente.

Daniel Azevedo Kummel
Sindicato da Indústria do Trigo no Estado do Paraná 
- Presidente.

Afranio Eduardo Rossi Brandão
Sociedade Rural do Paraná - Diretor Presidente.

Maria Brigida dos Santos Schols
IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná.
Pesquisadora da Área Agronômica do Paraná.

Darcy Miara Junior
SindpanCG – Sindicato das Indústrias de Panifica-
ção e Confeitaria dos Campos Gerais - Presidente.

Gilberto Luiz Bordin
SINDAP – Sindicato da Indústria da Panificação e 
Confeitaria do Oeste do Paraná - Presidente.

Vilson Felipe Borgmann
SIPCEP – Sindicato da Industria de Panificação e 
Confeitaria do estado do Paraná - Presidente.

CARTA DE LONDRINA SOBRE A CADEIA PRODUTIVA DO 
TRIGO E PANIFICAÇÃO DO NORTE DO PARANÁ 

Objetivo: apresentar os resultados da Reunião da Cadeia Produtiva do Trigo e da Panificação 
do Norte do Paraná, que ocorreu no SENAI de Londrina simultaneamente ao 3º. Encontro de 

Profissionais da Panificação e Confeitaria – PANIFIC Show, em outubro de 2016.

Setor enaltece a manutenção da pesquisa
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Tenente Coronel José Luis Barbosa Deina, comte. do Batalhão de Apucarana, General de 
Brigada Marcos de Sá Affonso da Costa, comte. em Cascavel, Márcia e Oezir KantorElizabeth Laffranchi e Natália Garcia CidElaine e Marcelo El Kadre

Ber Sardi

Lígia Meneghel e  Cristina Barros

Francisco Galli, Maria Edith, Marli Alves e Luiz Jorge Alves

Rosa Abelin, Maria Alice Brunelli, Maria Lopes Kireeff e Vera PrandoEduardo, Rafael, Myriane e Fernando Prochet

Mafalda Bongiovani, Cida e Juliana Jabur

Família  Vicentini

Silvana Kantor e Silvia Tobias

Célio Heim, Maialu, Eloisa e Beatriz

Camila, Helena e Luiz Felipe Mayrinck GoesAlexandre e Haidee Kireeff, Ana Virginia, Flávia e Antonio Sampaio

Afranio Brandão, Leonardo Yoshii e Antonio Sampaio

NOITE 
PRESTIGIADA
Foi bastante prestigiada a abertura da Mostra Fotográfica 
“Rural Portrait”, realizada no showroom da A.Yoshii.
Fotografadas por Ber Sardi, as mulheres que não 
mediram esforços para a construção da história da 
Sociedade Rural do Paraná ao longo dos seus  
71 anos, estavam lisongeadas com o reconhecimento 
ao importante papel de cada uma na projeção do 
agronegócio londrinense no país e no exterior.  
O bonito trabalho reuniu fotos de 37 mulheres.
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Acompanhado de familiares e amigos, o 
economista, produtor rural, ex-presidente e 
sócio da Sociedade Rural do Paraná,  e liderança 
reconhecida no meio agropecuário, Brazílio 
de Araújo Neto tornou-se  Cidadão Honorário 
de Londrina no dia 20 de outubro, durante 
solenidade na Câmara de Vereadores.

Brazílio recebeu o título do vereador Felipe 
Prochet (PSD) que estendeu a homenagem 
a todos os produtores rurais que fazem de 
Londrina uma cidade de expressão nos cenários 
nacional e internacional.

Dirigida pelo Professor Rony Alves (PTB) 
a solenidade contou com a participação do 
deputado federal Reinold Stephanes (PSD) e 

Um jantar com a presença de diretores, 
ex-presidentes e colaboradores marcou a 

confraternização de final de ano da equipe da 
Sociedade Rural do Paraná. A organização foi 
da Diretoria Social, comandada pela diretora 

Silvana Kantor. A noite agradável rendeu elogios 
à organização, que foi impecável.

BRAZÍLIO ARAÚJO,

CONFRATERNIZAÇÃO

O NOVO CIDADÃO  
HONORÁRIO 
DE LONDRINA

do presidente da Companhia Municipal de 
Trânsito e Urbanização (CMTU), Moacir 
Sgarioni, que representou o prefeito 
Marcelo Belinati (PP). O presidente e 
vice-presidente da SRP, Afranio Brandão e 
Antônio Sampaio, respectivamente, também 
participaram, junto com vários outros 
dirigentes e associados da entidade.
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PROVAS COM CACHORROS  
FIZERAM SUCESSO NA 
5ª RURAL CORRE
PÚBLICO PRESTIGIOU E 
O FERIADO DO DIA 12 DE 
OUTUBRO FOI ANIMADO

A 5º Rural Corre contou com aproximadamente 
800 inscritos. Realizada no dia 12 de outubro, 
feriado do Dia das Crianças e da padroeira do 
Brasil - Nossa Senhora Aparecida – a corrida 
movimentou o Parque Ney Braga e esteve 
sob a coordenação da diretora de Relação 
Internacional da Sociedade Rural do Paraná, 
Luly Barbero, e organização da Capa Marketing 
Esportivo

Este ano, a 5ª edição trouxe uma novidade, 
além das três provas tradicionais, duas 
modalidades em que os donos participaram 
com seus cachorros, com percurso de 3 km 
cada: Cãominhada e DogRun. 

A família Baptista – Jaciara, Kaetlyn e Joel 
-  veio toda para o Parque trazendo a cachorra 
Wendy Vitória para participar da caminhada. 
“Adoramos. Foi a primeira vez que participamos 
de uma corrida assim”, disse Jaciara Lira de 
Paiva Baptista.

O casal João Fernando e Flávia Cristina da 
Cunha participaram da DogRun com o casal de 
labradores Max e Sakura. Embora Sakura tenha 
estranhado um pouco o agito, acharam uma 
ótima experiência.

Nas três provas tradicionais, os participantes 
do evento se inscreveram nas modalidades 
3 km, 6 km e 9 km, nas categorias femininas 
e masculinas, além da prova Kids, dirigida a 
crianças de 5 a 10 anos, com percurso de 500 
metros.

André Tamarozi corre há 25 anos e pela primeira 
vez participou de uma edição da Rural Corre. “Corri 
nos três quilômetros para incentivar minha esposa 
que está iniciando. Achei a corrida bem organizada. 
No ano que vem  me inscreverei nos 9 km”. Outro 
participante, Lino Gentil, participou da Rural 
Corre pela terceira vez, correndo 9 km e achou a 
escolha da data deste ano muito boa, por ser na 
Primavera. A maior equipe veio de Apucarana, com 
50 integrantes e foi a “Portal das Corridas”, que já 
existe há mais de 10 anos.

A 5ª Rural Corre aconteceu no período da manhã 
e o Parque recebeu, no período da tarde, a 
Festejar Kids, evento em parceria com a RPC, com 
distribuição de pipocas, algodão doce e diversas 
atividades e brincadeiras, além de FoodTrucks, em 
comemoração ao Dia da Criança.

 

CONFIRA OS RESULTADOS  
DA 5ª RURAL CORRE:
Feminino tradicional

1º 3km: Fabiana Fonseca. 
1º 6km: Sirlei Batista do Amaral – equipe: C50/Vita. 
1º 9km: Célia da Silva Teixeira – equipe: Atletic   
 Runner.

Masculino tradicional

1º 3km: Charles Robert – equipe: Tucano/Itamaraty. 
1º 6km: Vitor Gomes Santos – equipe:Tucanos. 
1º 9km: Cláudio da Silva – equipe: Tucanos.

Provas Kids:

1º categoria 5 a 6 anos: Henrique Araújo. 
1º categoria 7 a 8 anos: Igor Danilo dos Santos. 
1º categoria 9 a 10 anos:  Kaliu Quiron Sérgio.

DogRun (9km)

1º - Edineia oliveira Longa, com o cachorro Airon.

CãoMinhada (9km)

1º - Idinei Machado, com o cachorro Bradak.
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EVENTOS MOVIMENTAM

NEY BRAGA
Tiago Amaral, Maria Tereza de Moraes e Alex Canziani foram recebidos pelos diretores da SRP

O Parque de Exposições Ney Braga esteve 
bastante movimentado no dia 20 de outubro, 
com eventos da Secretaria Municipal de 
Educação e Secretaria Estadual de Esportes. 

Em função dos eventos, o presidente da SRP, 
Afranio Brandão e o vice-presidente, Antônio 
Sampaio, receberam as visitas, na sede, do 
deputado federal Alex Canziani,  deputado 
estadual, Tiago Amaral,  e da secretária 
municipal de Educação, Maria Tereza de 
Moraes.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) 
realizou dias 20 e 21 de outubro, no Parque 

Ney Braga, o I Londrina Mais, com feira literária 
Londrina Fli, a I Semana Intermunicipal de 
Ciências, Matemática e Tecnologia (Cimatec), 
voltado para a prática de atividades pedagógicas 
com a visita de cerca de 1.500 alunos dia.

No dia 20, outro evento, realizado na Casa 
do Criador, no período da manhã, trouxe 
autoridades ao Parque. O evento do Programa 
Paraná Mais Esporte contou  com a presença 
do secretário estadual de Esporte, Douglas 
Fabrício, que repassou kits esportivos a 33 
instituições (ILECE e Apaes) de 28 municípios 
da região.

O presidente da SRP, Afranio Brandão, 
prestigiou a festa de comemorações dos 64 
anos do Clube de Engenharia e Arquitetura 
de Londrina, entidade parceira da Rural nos 
debates de interesse da sociedade londrinense. 
Na foto, Afranio está acompanhado do 
presidente do Ceal, Brazil Alvim Versoza, e 
demais representantes de entidades de classe 
de Londrina.

O diretor de Pecuária da Sociedade Rural do 
Paraná, Ricardo Rezende, e o  membro do 
Conselho Superior Paulo Roberto de Oliveira 
Vilela Filho, participaram do Encontro Nacional 
dos Produtores Rurais, realizado dia 25 de 
setembro, em Araçatuba.  

ENCONTRO DE PECUÁRIA

CEAL
64 ANOS

Também participou Ricardo Augusto Rezende, 
representando a Diretoria Jovem da SRP.  
Na pauta, assuntos como Funrural, questões 
fundiária e indígena, ITR, entre outros de 
grande importância para o agronegócio 
brasileiro.  
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Entre os anos de 2014 e 2017, o diretor de 
Atividade Agroindustrial da Sociedade Rural 
do Paraná, Luigi Carrer Filho, participou da 
diretoria do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e agora, ao deixar de ocupar um 
cargo na entidade, ele faz um agradecimento 
especial à Rural. “Tivemos um grande apoio 

Em meados de outubro foi realizado o 12º Leilão 
Solidário Aravet, no Recinto José Garcia Molina, 
no Parque de Exposições Ney Braga. O leilão, já 
tradicional, teve renda destinada ao Hospital do 
Câncer de Londrina (HCL) e conta com o apoio 
da UNOPAR e Sociedade Rural do Paraná (SRP).

Foram leiloados animais e objetos doados pela 
comunidade como bovinos, equinos, ovinos e 
outros animais, além de insumos agropecuários, 
obras de artes, móveis e outros objetos.

A coordenação da Go SRP Agritech, aceleradora 
da Sociedade Rural, promoveu um Meetup, no 
dia 9 de outubro, na sede da própria aceleradora. 
O “bate papo” foi com integrantes da 
comunidade aberta de startups Redfoot (www.
redfootbrasil.org), que promove a interação, 
viabiliza a conexão, gera oportunidades para 
startups da região norte do Paraná, com o 
objetivo de fortalecer o ecossistema regional.

Além dos integrantes das startups da Go SRP, 
boa parte em processo de validação, outros 
grupos participaram do Meetup, assim como 
mentores da aceleradora e diretores da entidade. 
Willian Ruivo, Marlon Pascoal, Fabiano Teodoro 
e Roberto Moreira estão entre os primeiros 
voluntários que viabilizaram a Redfoot. A 
Comunidade surgiu quatro meses após uma 
conversa no último dia do Hackathon Smart 
Agro, na ExpoLondrina 2016.

Todo este movimento, meetups, participação 
de diretores, sócios da SRP, e “pitchs” das 
aceleradas da Go SRP em feiras, seminários, 
eventos ligados a Tecnologia da Informação, com 
foco em inovação e empreendedorismo, entre 
outros, vem fortalecendo o ecossistema SRP 
Valley. 

12º LEILÃO ARAVET

ECOSSISTEMA 
SRP VALLEY 
EM MOVIMENTO

DIRETOR AGRADECE RURAL 
PELO APOIO AO CRMV

Em setembro foi a vez da Feira Digital Agro, 
em Carambeí, organizada pela cooperativa 
Frisia, onde foi apresentado o SRP Valley, com 
aglitch da startup TatilFish. Outubro foi um mês 
com diversas atividades.  No Lidere (evento 
organizado pela ACIL), no openinnovation 
coordenado pela Redfoot, o diretor comercial da 
SRP, Nivaldo Benvenho falou sobre a SRP Valley.

No Esalqshow (Piracicaba) foi realizado um 
acordo de parceria entre a Esalqtec (incubadora 
da Esalq-USP) com a SRP Valley estreitando o 
relacionamento entre os ecossistemas Piracicaba 
Valley e SRP Valley, com a participação de 
Benvenho e do sócio da SRP, George Hiraiwa. 

O ECOTIC 2017, quinta edição que trouxe o 
tema Smart Cities, reuniu em outubro no Parque 
Ney Braga, empresas do setor de TIC, startups, 

da diretoria da SRP, que cedeu espaços 
para palestras e reuniões do Conselho.  
E também nos apoiou incondicionalmente, 
nos cedendo espaço para a “Casa do 
Médico Veterinário e do Zootecnista” 
durante a ExpoLondrina de 2015”, destaca 
Carrer Filho.

O leilão ARAVET é organizado pelos 
estudantes da Unopar de Medicina  
Veterinária (Campus de Arapongas) e de 
Agronomia (Campus Piza-Londrina),  
com o apoio da Rural Business Leilões  
(RBL Leilões).

O 12º Leilão ARAVET repassou ao HCL R$ 
330 mil reais.  Somando o resultado de todas 
as edições do leilão, o evento já repassou 
quase três milhões de reais ao hospital.

empresários, empreendedores e entidades. 
Organizado pela APL de TIC Londrina, Sebrae 
Paraná, CINTEC e SINFOR Paraná, o ECOTIC 
contou com a participação em estandes de 
aceleradas da SRP Valley (Milch, Tatilfish, 
Cowme).

As startups Cowme e Milch participaram (pitch) 
também do 3º Encontro Estadual de Startups, 
o Conecta, realizado pelo Sebrae em Curitiba, 
em novembro. Fabricio Bianchi, responsável 
pelo setor de tecnologia do Sebrae,  mentor da 
Go SRP e o também mentor George Hiraiwa 
participaram em São Paulo da ExpoHSM 
(um dos maiores eventos de gestão do 

país),apresentando o ecossistema SRP Valley. 
Hiraiwa também representou a SRP Valley 
como palestrante no painel Conexão entre 
os EcossistemasTecnológicos”, no dia 23 de 
novembro, no 4º AgTechDay, em Piracicaba.

O apoio da Go SRP Agritech às seis empresas 
aceleradas desde maio, nas atividades da área 
agro para o mundo digital – Cowme, Ferrugem 
Zero, Milch, Scanfield, Tatilfish e Tracepack – 
veio fortalecendo as startups, que puderam 
apresentar para agropecuaristas e investidores o 
modelo de negócio de cada uma no 1º Demoday 
realizado pela aceleradora, em 13 de novembro, 
no recinto Horácio Sabino, no Parque Ney Braga.

Willian Ruivo, Fabiano Teodoro e Marlon Pascoal estão entre os 
primeiros voluntários da Redfoot

1ª Demoday 
Go SRP
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PECUÁRIA 
EFICIENTE 
E REDUÇÃO DE CARBONO 
SÃO TEMAS DE ENCONTRO 
EM LONDRINA

AÇÃO FAZ PARTE DAS ATIVIDADES DO  
MAPA PARA DIMINUIÇÃO DOS GASES  
DE EFEITO ESTUFA

Técnicos e consultores do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) realizaram no início de novembro, o 
segundo Fórum de Pecuária de Baixa Emissão de Carbono no 
estado do Paraná, com o intuito de apresentar tecnologias para o 
reaproveitamento dos dejetos de bovinos de leite e corte, visando 
uma produção mais rentável e sustentável. A ação aconteceu no 
Parque Ney Braga, com apoio da Sociedade Rural do Paraná (SRP) 

Sindicato Rural e também da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL).

Na ocasião, o fiscal federal agropecuário do 
MAPA, Sidney Medeiros, iniciou o fórum 
mostrando os principais pontos do Plano 
ABC e do projeto Pecuária de Baixa Emissão 
de Carbono. “Os dejetos incluem o material 
excretado pelos animais (urina e fezes), cama 
utilizada, água (de consumo e lavagem das 
instalações) e alimento desperdiçados e pelos”, 
esclarece aos participantes.

Os consultores do MAPA também palestraram 
para mostrar maneiras viáveis de trabalhar com 
os dejetos. Cleandro Pazinato Dias, médico-
veterinário e consultor do Projeto, apresentou 
o tema “Tecnologias de Produção Mais Limpa 
na Pecuária Intensiva”, com destaque para 
manipulação da dieta dos ruminantes.

A palestra “Geração de Renda a partir dos 
Dejetos da Pecuária: Biofertilizante, Biogás 
e Energia Elétrica” proferida pelo médico-
veterinário e consultor do MAPA, Fabiano 
Coser, trouxe o aproveitamento econômico 
por meio de processos tecnológicos. O tema 
abordou a separação de dejetos, biodigestores 
e produção de biogás, seu uso, bem como 
a compostagem dos dejetos e o uso dos 
biofertilizantes.

O encontro também contou com conteúdo 
do pesquisador da Embrapa Gado de Leite, 
Marcelo Otênio que abordou o manejo de 
resíduos em sistemas de produção de leite:  
limpeza hidráulica dos pisos e produção 
de biofertilizante. Segundo o presidente da 
Sociedade Rural do Paraná, Afranio Brandão, 
“trazer um fórum para o estado é de grande 
importância, pois sabemos que bons projetos 
podem ser montados em nossa região, 
dado os exemplos que já encontramos de 
produtores que aplicaram tais tecnologias em 
suas propriedades e estão tendo resultados 
comprovados”, destaca.

O professor e diretor do departamento de 
zootecnia da UEL, Alexandre Oba, destacou a 
produção do futuro, reforçando a participação 
dos estudantes em eventos como este.  
Participantes e técnicos puderam visitar a 
Fazenda Santa Alice, em Leópolis, que desde 
2011 utiliza biodigestor e participa com 
financiamento do Programa ABC, uma política 
pública composta de um conjunto de ações 
que visam promover a ampliação da adoção 
de tecnologias agropecuárias sustentáveis 
com alto potencial de mitigação das emissões 
de gases de efeito estufa de combate ao 
aquecimento global. 
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Um grupo de produtores rurais, diretores e 
associados do Sicoob Transamazônica, com 
sede em Pacajá, no Pará, visitou a Sociedade 
Rural do Paraná na tarde de 8 de novembro, 
acompanhados do diretor do Sicoob Unicoob, 
Elisberto Torrecillas; do vice-presidente do 
Sicoob-Norte do Paraná, Rafael Giovani Netto. 
Na comitiva, estavam presentes o presidente 
do Sicoob Transamazônica, Antonio Henrique 
Gripp, que também é diretor da Faepa 
(Federação da Agricultura e Pecuária do Pará) e 
presidente do Sindicato Rural de Pacajá; e Jair 
Seixas, vice-presidente da Faepa.

VISITA
DO PARÁ

O grupo, composto por cerca de 20 produtores 
rurais, veio à região para visitar a central da 
Sicoob Unicoob, à qual é ligada a cooperativa 
do Pará. Como são produtores, fizeram questão 
de também conhecer a SRP. Na entidade, foram 
recebidos pelo presidente Afranio Brandão, pelo 
conselheiro Oezir Marcello Kantor, e pelo diretor 
administrativo-financeiro, Moacir Sgarioni.

Após um bate-papo sobre o funcionamento 
da entidade e seu envolvimento com a classe 
e a sociedade civil organizada de Londrina 
e também sobre a ExpoLondrina, o grupo 
percorreu o Parque Ney Braga.

O Conselheiro da Sociedade Rural do Paraná 
Oezir Marcello Kantor recebeu mais um 
reconhecimento pelos trabalhos prestados 
à comunidade. Desta vez, foi a placa da 
inauguração da ponte do Exército,  que liga os 
distritos de Paiquerê a Guairacá, que havia sido 
danificada em janeiro de 2016 em virtude das 
fortes chuvas que atingiram a região. A placa 
foi entregue pelo prefeito Marcelo Belinati. 
Durante todos os meses em que se contruía a 
nova ponte, os moradores da região puderam 
se locomover graças a uma ponte móvel 
emergencial, trazida para a região pelo Exército 
com a intermediação do conselheiro da Rural. 
Na nova ponte foi, inclusive, instalada também 
uma placa pelo consórcio V4S, responsável 
pela construção, em homenagem a Kantor e ao 
Exército Brasileiro.   

A Sociedade Rural do Paraná foi homenageada 
pelo comando do 30º Batalhão de Infantaria 
Mecanizado (30º BI Mec) “Sentinela do Norte 
do Paraná” durante a solenidade comemorativa 
do 49º aniversário do Batalhão em setembro. A 
corporação fica em Apucarana e participaram da 
solenidade oficial o presidente da SRP, Afranio 
Brandão, o diretor administrativo financeiro, 
Moacir Sgarioni e o conselheiro, Oezir Marcello 
Kantor. Os representantes da SRP foram 
recebidos pelo Comandante do 30º BI Mec, 
Tenente-Coronel José Luís Barbosa Deina e pelo 
General de Brigada, Marcos de Sá Affonso da 
Costa, comandante da 15ª Brigada de Infantaria 
Mecanizada (Cascavel).

A PONTE
DO EXÉRCITO

SRP É HOMENAGEADA 
PELO EXÉRCITO

Na foto, os vereadores de Londrina Estevão 
da Zona Sul e Péricles Deliberador; José 
Carlos Villaça, engenheiro e representante 
do consórcio;  o tenente-coronel José Luis 
Barbosa Deina, comandante do 30º Batalhão de 
Infantaria Mecanizado; Oezir Kantor e o prefeito 
Marcelo Belinati. 

Paraenses em troca de informações com SRP
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Já consolidado entre os importantes eventos 
que discutem o setor no Brasil,  o Fórum do 
Agronegócio 2018, realizado pela Sociedade 
Rural do Paraná  e MMarchiori já tem data 
marcada para dia 9 de abril  de 2018, segunda-
feira.  Sua realização vem mobilizando diferentes 
entidades para a discussão de temas que são 
estratégicos para o posicionamento do Brasil 
em nível nacional e mundial. O evento, de 
abrangência nacional, tem lugar de destaque 
na programação técnica da 58ª Exposição 
Agropecuária e Industrial de Londrina, que 
acontece de 5 a 15 de abril, no Parque de 
Exposições Ney Braga.

O tema central do Fórum será “O Protagonismo 
do Agro Brasileiro no Mundo”. A programação, 
que  em breve será divulgada, com participação 
de convidados representantes de entidades 
nacionais,  pretende colocar na mesa de 
discussão temas como “O agronegócio na nova 
sociedade: implicações e perspectivas para o 
Brasil”, “Inovação no Agro e na Agroindústria 
Brasileira: as demandas mundiais e os desafios 
na produção sustentável de alimentos” e “O 
Brasil Protagonista de uma Nova Jistória no 
Agro Mundial”. Como já característico do Fórum 
realizado em Londrina,  os assuntos propostos 
são debatidos com todos os atores da cadeia 

produtiva, ampliando conhecimentos em função 
dos diferentes olhares, problemas e soluções 
que cada um propõe e vem praticando.

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, 
Afranio Brandão, considera o evento um 
importante momento em que sentam na mesma 
mesa representantes governamentais, de 
entidades, instituições, academia e mercado. 
“O Brasil tem a responsabilidade de se tornar 
o maior exportador de alimentos. Precisamos 
aumentar nossa produção com qualidade e 
segurança e, para isso, todos os segmentos 
precisam estar afinados, andando na mesma 
direção e com o mesmo comprometimento”, 
sintetiza. 

Marlene Marchiori, mentora do evento e diretora 
da  MMarchiori, destaca que são inúmeros os 
desafios do setor e que é preciso ampliar as 
discussões, levando os principais envolvidos – 
produtores e lideranças – a constituírem a nova 

realidade do Agro Brasileiro. “O protagonismo 
mundial do Brasil depende de uma cadeia 
complexa de relacionamentos que englobam 
o mercado, o governo e a sociedade civil”, 
defende.  

Há três anos, Londrina vem sendo sede 
de debate no campo do agronegócio. No 
formato de Fórum do Agronegócio, este 
será o segundo ano da realização. Em 2017, 
o tema central foi “O Brasil e o Desafio de 
Alimentar o Mundo”. O Fórum nasceu após 
a realização do “Encontro Comunicação e 
Sustentabilidade no Agronegócio, durante a 
ExpoLondrina 2016. “Vimos ali o potencial para 
realizarmos um evento ainda maior, propondo 
discussões profundas e trazendo para Londrina 
representantes de peso do setor. A realização do 
primeiro fórum mostrou que estávamos certos 
e em 2018 teremos mais um grande evento”, 
acredita Marlene.

FÓRUM DO
AGRONEGÓCIO
JÁ TEM DATA MARCADA

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA EM CONSTRUÇÃO 
A programação técnica da ExpoLondrina 2018  
trará novidades e está sendo finalizada, mas já 
estão confirmados vários encontros, simpósios e 
seminários, em parcerias com instituições de ensino 
e de pesquisa, como  as universidades – UEL , 
UNOPAR, UNIFIL - Embrapa, Iapar e Emater. 

O diretor de atividades agroindustriais e um 
dos responsáveis pela elaboração da agenda, 
Luigi Carrer Filho, destaca a importância destas 
parcerias para a realização de eventos de qualidade 
e que atendam às necessidades do público da 
ExpoLondrina, tanto que alguns eventos já estão na 
quinta, sexta edição.

“A nossa responsabilidade com a agenda técnica da 
ExpoLondrina é grande. A cada ano os eventos vêm 

melhorando e superando a edição anterior. Esta 
evolução de qualidade gera expectativa no público  
e desperta interesse tanto no meio rural, quanto 
no acadêmico. Desde outubro, pessoas estão nos 
contatando  para saber sobre a grade técnica”, 
conta Carrer Filho.

Já estão confirmadas as realizações do  
VI Ciclo de Ovinocultura Moderna, VI Simpósio  
Eficiência em Produção e Reprodução Animal, 
II Simpósio de Produção Animal,  Seminário 
e Workshop de Turismo, II Simpósio de 
Equideocultura, além do III Hackathon  
Smart Agro.

Em breve, você poderá conferir toda a agenda 
técnica no site da SRP e da ExpoLondrina 2018.
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VITRINE 
DA CARNE

12ª EXPOSIÇÃO NACIONAL 
DE DORPER E WHITE DORPER
Confirmada para a ExpoLondrina 2018 a 12ª 
Exposição Nacional das Raças Ovinas Dorper e 
White Dorper. O diretor de ovinocaprinocultura 
da SRP, Luiz Fernando Coelho da Cunha 
Filho esteve com a presidente da associação, 
Jaqueline Marques e diversas atividades serão 
realizadas durante o evento, que contará com 
a participação de plantéis de renome das raças 

Pelo segundo ano consecutivo, a ExpoLondrina terá a Vitrine da 
Carne, espaço destinado a informações e cursos sobre carne, 
dirigido a produtores e consumidores. No ano passado, o 
conhecido consultor em cortes de carne Marcelo Bolinha, de Porto 
Alegre, fez demonstrações de desossa de carcaças de bovino e 
cordeiro para o público. Ele também deu dicas importantes para a 
compra da carne.

“Estamos finalizando a organização da Vitrine de 2018. 
Pretendemos implementar este espaço que foi sucesso na 
exposição de 2017, trazendo mais produtos ligados a cadeia da 
carne, para serem comercializados, tanto de expositores, quanto de 
pecuarista, que vão de cutelaria a temperos e com a possibilidade 
de vinda de expositores de carnes exóticas.”, diz o diretor de 
pecuária da SRP, Ricardo Rezende.

de vários estados do Brasil, com reprodutores 
e matrizes de qualidade, para melhoramento 
genético.

A ovinocultura já é destaque nas exposições 
de Londrina. Durante a 12ª Exposição Nacional 
estão programados workshops, leilões de 
animais, julgamentos, exposição, vendas 
de produtos, espaço gastronômico. Na 
ExpoLondrina 2018 devem participar mais 
de mil ovinos sendo que destes perto de 600 
animais serão das raças Dorper e White Dorper. 
A Exposição Dorper e White Dorper tem o 
objetivo de discutir o desenvolvimento da raça, 
evolução dos rebanhos e o fortalecimento da 
atividade. Este ano, a 11ª edição foi realizada 
em outubro na cidade de Valinhos (SP).




