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EDITORIAL
A Sociedade Rural do Paraná, com a colaboração
de toda a diretoria e associados, está se adequando e mantendo suas atividades o mais próximo do
normal possível. Sem dúvida, estamos vivendo momentos difíceis, que nos colocam diante de situações inusitadas, mas acreditamos que as dificuldades serão superadas, assim como foram superadas
outras tantas, que durante estes 74 anos de vida da
Sociedade Rural do Paraná, bateram a nossa porta.
Trabalhamos um dia após o outro e vamos resolvendo os problemas, conforme se apresentam. São muitas dúvidas, muitas inseguranças, uma vez que ninguém hoje tem uma clara noção de como serão os
novos tempos. No momento, já estamos planejando,
por exemplo, a próxima ExpoLondrina, com a esperança e fé de que possamos realizar normalmente
nosso grande evento, em abril do próximo ano.
A atividade agropecuária foi, sem dúvida, o setor
que menos sofreu os efeitos da pandemia, mais
uma vez segurando o nosso país em pé. Temos hoje
uma balança comercial superavitária, graças às exportações de produtos agrícolas, o que deixa o produtor rural em uma situação bem melhor do que os
de outras atividades. O mesmo, infelizmente, não
podemos dizer de grande parte de nossos parcei-

ros que participam da ExpoLondrina. Reinventar é a
palavra chave e nisso, nós produtores rurais, somos
especialistas. Para quem “toca” uma indústria a céu
aberto, no Brasil, não é qualquer coisa que assusta
ou “mete” medo.
Estamos diante de páginas em branco, tentando
escrever uma história dentro de uma realidade que
nunca imaginamos viver. Certamente, aprenderemos novas lições e testaremos muitas de nossas
capacidades e habilidades.
Nas próximas páginas, diretores da Rural e entidades representativas do setor analisam o momento
atual para vários dos segmentos do agro. Mas uma
coisa é certa: todos concordam que o nosso setor
mostrou sua capacidade de adequação aos novos
tempos e sairemos disso fortalecidos.
Boa leitura!
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HISTÓRIA

região, como a duplicação da PR-445 até
Mauá da Serra; modernização e privatização do aeroporto de Londrina; e condução
de medidas para contenção do Coronavírus. “Somos sempre chamados a discutir
questões importantes para o nosso estado,
ao lado das outras Sociedades Rurais e das
entidades de classe e sempre participamos
porque acreditamos que a força de nossa
entidade é um reflexo também dessa grande união de lideranças que continuam trabalhando para o desenvolvimento de seus
negócios e sua região”, comentam os diretores.

SOCIEDADE RURAL DO PARANÁ

CHEGA AOS 74 ANOS
Criada em 1946, quando Londrina tinha
apenas 11 anos e 70 mil habitantes, a Sociedade Rural do Paraná completou 74
anos dia 19 de junho. A entidade comemora a data e a sua longevidade, o que mostra
a força do agronegócio do município e região desde sua criação. “Quando a Rural foi
criada existia em torno de 1.300 estabelecimentos agrícolas em Londrina. Liderados
por Hugo Cabral, 50 produtores fundaram
a então Associação Rural de Londrina”,
lembra o presidente da entidade hoje, Antônio Sampaio.
Ele destaca que a SRP esteve presente, com
participação efetiva, nas grandes conquistas e desenvolvimento da região. “Quando
Londrina estava começando, havia muito o
que fazer, muitas melhorias a conquistar.
Nossos produtores trabalharam arduamente para o desenvolvimento do agronegócio
de Londrina e região”, comenta Sampaio.

Desde sua criação, a entidade mudou de
nome, ampliou sua atuação, defendeu causas, organizou eventos, entre eles a que se
tornou uma das principais feiras agropecuárias do país: a ExpoLondrina.
A diretoria lembra que são muitos os legados da SRP. “Tivemos papel importante, por
ações da entidade envolvendo desde a sanidade, registro genealógico dos animais,
passando, com destaque, pelo melhoramento genético da pecuária nacional”, relata Sampaio. Ele lembra ainda que a entidade participou ativamente da criação do
Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), da
vinda da Embrapa-Soja e Universidade Estadual de Londrina (UEL).
Na história mais recente, a Rural esteve
presente nas discussões e cobranças nas
questões da vacinação de Febre Aftosa,
da continuidade do IAPAR, do Direito Agrário e pelas melhorias de infraestrutura da

TECNOLOGIA
A tecnologia é um capítulo à parte na história da SRP, que sempre esteve atenta aos
avanços do setor. Na edição de 1998 da
ExpoLondrina, por exemplo, sediou a Mostra Internacional de Trabalhos (RuralTech),
com apresentação de soluções para agregar valor ao meio rural.
Foi ainda a primeira entidade a realizar um
hackathon do agronegócio dentro de uma

exposição, a ExpoLondrina 2016.
Desde então o ecossistema de tecnologia
do agronegócio prospera no Parque Ney
Braga, sede da SRP. Foi criada a Aceleradora Go Valley e o trabalho evoluiu para a
implantação de um ecossistema de tecnologia do agronegócio no Parque - SRP Valley, um programa focado em tecnologia e
projetos para o agronegócio.
No Parque foi instalado o Polo Tecnológico do Agro, o primeiro implantado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no país. O parque Ney Braga
também é sede da Governança do Agro,
composta por empresas, instituições de
ensino e entidades empresariais e setoriais que discutem questões sistêmicas e
estruturais do setor para gerar um ambiente de mais competitividade e favorável
para o seu desenvolvimento.
“São setenta e quatro anos de trabalho, dedicação, lutas e coragem para enfrentar os
próximos 74!”, sentencia o presidente da
entidade.
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PANDEMIA E O AGRO

IBGE APONTA AGROPECUÁRIA
COMO ÚNICO SETOR COM
CRESCIMENTO NA PANDEMIA
De acordo com dados divulgados no final
de maio pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre o Produto
Interno Bruto (PIB) do país, a agropecuária
apresentou crescimento de 0,6% no primeiro trimestre de 2020 em comparação
ao quarto trimestre de 2019. O setor foi o
único da atividade econômica nacional a
crescer no período analisado.
Em material divulgado pelo instituto, o resultado pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho de alguns produtos
da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre, como a soja, e pela produtividade, visível na estimativa de variação
da quantidade produzida vis-à-vis a área
plantada”. O PIB do país teve contração
de 1,5% nos primeiros três meses do ano
no comparativo com o quarto trimestre do
ano passado.

O AGRO MOSTROU SUA RELEVÂNCIA
E CAPACIDADE DE PRODUZIR MESMO
DIANTE DE UMA PANDEMIA
Brasil (CNA), Natália Fernandes, conversou com a revista da Sociedade Rural do
Paraná (SRP) sobre o momento atual e as
perspectivas pós-pandemia, analisando
os setores mais impactados devido à suspensão de alguns serviços; a aceleração
do uso da tecnologia e seus benefícios; e
as lições que o setor pode tirar da crise.

Apesar da pandemia do novo coronavírus,
o PIB do setor agropecuário brasileiro deve
ter alta de 2,5% em 2020 de acordo com
previsão do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com base em dados do
IBGE. Levando em conta a safra de grãos
estimada pela Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), a taxa deve chegar
a 2,3%. Mesmo em um cenário com maior
risco de impacto da Covid-19 na demanda
por produtos agropecuários, os pesquisadores projetam aumento, em ritmo menor,
de 1,3%.

SRP - Com a pandemia, o setor do agronegócio, especialmente o setor de alimentos imediatos e indústria alimentícia, ganhou maior visibilidade perante
a sociedade? O que isso pode significar
para o setor?

Para a safra 2019/20, a estimativa para a
produção de grãos é de 250,9 milhões de
toneladas, volume 3,6% (8,8 milhões de toneladas) superior ao colhido em 2018/19,
de acordo com o 8º Levantamento da Safra
2019/20 divulgado em meados de junho,
pela Conab.

Que mudanças impostas pelo período
de isolamento social, em decorrência da
pandemia do coronavírus, podem permanecer no setor agro após a incidência da
doença Covid-19 ser controlada?
Alguns novos hábitos podem permanecer, outros não, mas existe uma forte
percepção de que o olhar da sociedade
para o agronegócio será diferente. A superintendente técnica-adjunta da Confederação da Agricultura e Pecuária do

Natália Fernandes – Realmente, acredita-se que houve valorização da sociedade
para a questão dos alimentos. O próprio
governo atuou para definir os setores essenciais. A produção e distribuição de alimentos ficaram como atividades essenciais, visando à segurança alimentar do
país. Acreditamos que isso mostrou a importância da produção de alimentos no
Brasil, o que pode ser positivo para que
a sociedade passe a ver o papel do produtor e demais agentes da cadeia produtiva, com diversidade, qualidade e preço
acessível mesmo na adversidade.
SRP - Alguns setores foram mais prejudicados e outros menos com a situação
atual. A sra poderia nos passar uma visão geral de quais setores - e por que
- sofreram impactos negativos imedia-
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tos com a “suspensão da normalidade”;
quais tiveram menos dificuldades?
Natália Fernandes - Com a questão do
isolamento, alguns setores foram imediata e negativamente impactados, como
flores, com redução de faturamento de
até 90%, devido à suspensão de festas,
formaturas, fechamento do comércio;
hortaliças e frutas, pelo fechamento de
restaurantes, feiras livres e falta de informação de como manter essas feiras,
sendo que os produtos mais perecíveis
tiveram impacto maior pela dificuldade
em encontrar novos canais de consumo.
Os produtores de camarões e de lácteos também tiveram muitas dificuldades,
pelos mesmos motivos. Outro segmento
que sofreu impacto a partir de abril foi o
sucroenergético, principalmente na parte de produção de etanol, pressionado
pela queda brusca da cotação do petróleo, queda na demanda e a safra anual
chegando ao mercado.
Alguns setores tiveram problemas pontuais, mas foram menos impactados, como
o de grãos, café e carne, que tiveram a
seu favor o dólar em alta e a demanda
vinda de outros países. Com isso houve
uma elevação no volume de exportação
e num momento de dólar valorizado. Esses setores conseguiram escoar a produção e atingir preço bom.
SRP – É possível falar em previsão de
recuperação dos setores mais impactados?
Natália Fernandes - A CNA tem atuado
junto a vários atores do governo para retomada das atividades, para termos menor impacto. Algumas medidas já foram
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tomadas, como o retorno e ampliação
de recurso do programa de aquisição de
alimentos, que é muito importante para
o setor de lácteos e hortaliças. Outro foi
a retomada do programa nacional de alimentação escolar, com o restabelecimento da aquisição de alimentos que foram
doados para as famílias dos alunos. Esses são dois exemplos que favoreceram
a retomada do comércio. Também conseguimos que as floriculturas fossem abertas perto do dia das mães, amenizando o
problema. Novas linhas de crédito foram
criadas e houve renegociação de dívidas
de produtores. Já a recuperação vai depender de como será o controle do coronavírus no Brasil. Quanto mais medidas
protetivas e preventivas forem tomadas,
mais rápido voltaremos à normalidade.
SRP - A sra considera que haverá mudanças de hábitos alimentares pós-pandemia? Em que sentido e por quê?
Natália Fernandes - Já ouvimos e identificamos que há uma tendência de mudança no consumo e temos visto oscilação grande, com redução no consumo de
alimentos mais perecíveis e as pessoas
passaram a comer mais em casa. São
hábitos que podem persistir. Algumas
empresas, por exemplo, identificaram
trabalhos que podem permanecer em
home-office após a pandemia e esses trabalhadores podem continuar preparando
seus alimentos em casa. As pessoas também ampliaram seu poder de escolha e
identificaram melhor o que cabe em seu
orçamento.
Outra mudança que já vemos e veio para
ficar é a forma de aquisição. Houve valorização dos alimentos produzidos local-

mente, e muita coisa passou a ser adquirida de forma on-line, direto do produtor.
Muitos não tinham muita familiaridade
com tecnologia para fazer esse tipo de
compra e agora têm acesso a esses alimentos, com compra facilitada pelo meio
digital.
SRP - Que lições o agronegócio pode tirar da atual situação?
Natália Fernandes – A principal é relacionada à relevância do setor, que ele é
capaz de aumentar sua demanda mesmo

diante de diversos desafios. Aprendemos
que nem sempre estaremos preparados
para os desafios, mas com informação e
tecnologia o setor é capaz de se adaptar
rapidamente.
SRP - O que o setor pode esperar do
pós-pandemia?
Natália Fernandes - Que os novos comportamentos da sociedade e dos produtores gerem um salto na forma de focar,
planejar e fazer a gestão de seus negócios.

SUPERINTENDENTE DA OCEPAR APONTA
SETORES MAIS PREJUDICADOS
Como será o setor do agro após a pandemia? Por enquanto não há resposta pronta para a questão, mesmo porque o setor
é composto por dezenas de subsetores e
os impactos serão diferentes para cada um
deles da mesma forma que cada segmento está passando pela pandemia de formas
diferentes.
As commodities estão sendo pouco afetadas durante a pandemia. Outros setores,
como aponta o superintendente da Ocepar, Robson Mafioletti, sofrem impactos
imediatos negativos, como flores, sucroalcooleiro, e hortifrutigranjeiros, lácteos e
outros, devido ao fechamento de restaurantes, hotéis e suspensão de celebrações
como casamentos e formaturas.
“Terá desemprego, menos dinheiro, vai
vender menos. Mas acreditamos que logo
estaremos voltando à normalidade”, prevê
Mafiotletti.
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pequeno produtor de leite; e com o cancelamento de exposições agropecuárias,
que representam importantes momentos
para compartilhamento de conhecimento e
experiências, além de promoção de tecnologias e realização de negócios que movimentam o setor. Foi o caso do impedimento
de realização da ExpoZebu.
SRP - De que forma o setor deve sair desse
momento?

PARA PRESIDENTE DA
ABCZ, AGROPECUÁRIA
ESTÁ APRENDENDO
NOVAS FORMAS DE
COMUNICAÇÃO E DE
TRABALHO
Para também Rivaldo Machado Borges Júnior, presidente da Associação Brasileira de
Criadores de Zebu (ABCZ), a pandemia mostrou a força do agronegócio e a capacidade
de o setor se adequar ao cenário diverso.
Ele fala, na entrevista abaixo, sobre os impactos negativos da pandemia, que não só
afetou os negócios diretamente, como também cancelou exposições agropecuárias,
ambiente importante para troca de conhecimentos e de experiências. Entre as importantes exposições canceladas em 2020 estão a ExpoLondrina e a Expozebu.
SRP - Na visão da entidade, como a pandemia atingiu a pecuária nacional?
Rivaldo Machado - Negativamente, com a
falta de segurança, principalmente, para o

Rivaldo Machado - O Agronegócio como
um todo tem se mostrado mais forte do que
nunca e reafirmado seu compromisso de
trabalhar continuamente para alimentar o
mundo, mesmo que para isso enfrente cenários difíceis como o atual. A dedicação e
a determinação do produtor rural, sem dúvida, se reafirmam como as grandes marcas
do nosso Agro.
SRP - Que lições a pecuária nacional pode
tirar desse período?
Rivaldo Machado - Não só a pecuária, como
todos os setores estão aprendendo novas e
importantes formas de comunicação e de
trabalho que se tornarão constantes mesmo
pós-pandemia, com o uso intenso de tecnologia a nosso favor.
SRP - Qual a expectativa da entidade para
o pós-coronavírus?
Rivaldo Machado - Acredito que o novo
normal esteja sendo guiado, principalmente, pelo uso intenso de tecnologia. Com certeza, a eficiência das reuniões virtuais e dos
modelos home office seguirão como tendência pós-pandemia. Além disso, em especial no nosso setor de Agronegócio, vejo
as exposições virtuais como uma inovação
que devem continuar, mesmo com a volta
dos eventos ‘presenciais’. Será um “algo a
mais” que o público não vai abrir mão.

FECHAMENTO
DE BARES E
RESTAURANTES
AFETOU SETOR
DE LÁCTEOS
A pandemia do coronavírus reduziu o
consumo de produtos lácteos em todos
os setores. O isolamento social, num
primeiro momento até aumentou um
pouco o estoque e consumo de leite
UHT pelos consumidores finais, mas
isso não foi tão significativo para o
mercado. Já o fechamento de bares e
restaurantes diminuiu muito o consumo
de produtos lácteos, principalmente o
mercado de queijos, prejudicando assim
muitos laticínios. A análise é da médica
veterinária, sócia da SRP e diretora da
Ocepar, Yuna Bastos.
A situação foi agravada pela redução
considerável na produção leiteira, devido
à seca e ao alto custo dos insumos.
De acordo com Yuna, o custo de produção
do leite em meados de junho estava
18,5% maior do que no ano de 2019, e
os valores pagos ao produtor, apesar de
terem subido um pouco, não subiram na
mesma escala dos custos. Ela enfatiza
que a alta do dólar diminui a importação

de leite, mas eleva também os preços dos
insumos.
“Não conseguimos prever como será o póspandemia. A maioria dos produtores de
leite do nosso Estado é produtor familiar
e o que sabemos é que vão precisar de
apoio do Governo e das instituições
ligadas ao setor, principalmente as
cooperativas e industrias, as quais
também estão passando por um período
crítico”, comenta.
A diretora assinala que o período é de
muita cautela e esforço. “Os produtores
irão se recuperar, o mercado do leite é
muito ágil. Isso pode ser bom ou ruim, mas
com muitas incertezas, ainda mais nesse
momento em que estamos. Sabemos
como entramos na pandemia, mas não
conseguimos prever como iremos sair”,
observa.
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PRODUTOR DE LEITE JÁ VINHA
SENDO IMPACTADO POR VÁRIOS
FATORES, DESTACA DIRETOR DA SRP
consumo residencial e esse volume de leite no início de maio ficou justo à demanda
e o preço de leite começou a subir. Os laticínios começaram a correr atrás do leite e
elevou o preço ao produtor durante maio
o que refletirá no mês de junho”, analisa
o diretor.

Para o diretor de Pecuária de Leite da Sociedade Rural do Paraná, Bernardo Garcia
de Araújo Jorge, os produtores de leite tiveram outros problemas que impactaram
a atividade, além das consequências da
pandemia do coronavírus.
Em relação à pandemia, segundo ele,
quando os foodservice foram fechados
por força de decretos, para evitar aglomerações, o setor teve grande problema,
em especial em São Paulo, maior mercado
consumidor, e os produtores tiveram que
realocar a produção.
“O Mapa abriu portaria autorizando laticínios maiores a ficarem com esse leite. Em
abril, passou-se por um período de ajuste,
com superoferta de leite a laticínios, massacrando os preços ao produtor. Logo o
mercado se adequou. Houve aumento de

Além deste impacto, diretamente ligado
à pandemia, Bernardo Jorge lembra que
a produção de leite no país é sazonal.
No verão, a grande oferta vem das regiões onde tem produção de leite extensiva, feita através de pastos. Ele relata que
até o final da temporada das águas essa
produção vai diminuindo e sendo substituída, principalmente, pelo leite do sul do
Brasil, que faz um pasto de inverno. “E no
sul, tiveram problema sério este ano, devido ao veranico. Rio Grande do Sul e Santa
Catarina ainda não têm pasto de inverno,
terão apenas no final de julho, e isso fez
com que não tivesse ajustada essa produção de leite”, analisa.
DESCARTE DE FÊMEAS
Aliado a isso, o setor ainda foi pego por
outras questões que ajudaram a piorar a
situação. Bernardo Jorge explica que, em
razão do aumento do preço da carne, houve, desde novembro do ano passado, um
incentivo ao produtor de leite a fazer uma
“limpeza” em seu rebanho, descartando
vacas com problemas reprodutivos, com
problema de mastite crônica, e outros. Es-

ses animais foram enviados ao abate, reduzindo o número de vacas na produção
de leite.

governo continuará dando ajuda às pessoas mais necessitadas e da velocidade de
recuperação dos postos de trabalho.

E não é só. “Outro fator que está sendo
impactado é a produtividade, devido ao
alto preço do milho e da soja, usados na
alimentação do animal. Isso fez com que
as margens ao produtor fossem pequenas ou, em alguns casos, até negativas.
O produtor parou de dar um tratamento
adequado aos animais que estavam em
período de descanso aguardando para
entrar em produção. E agora, como estão
entrando em produção em estado inferior
ao que deveriam estar, a produção de leite
está sendo menor do que a esperada”.

“Em razão da ajuda do governo e também
das rescisões trabalhistas, ainda tem uma
massa salarial que está conseguindo manter o consumo de leite e derivados. O pós-pandemia é uma incógnita. Tanto o leite
quanto a carne têm o consumo diretamente ligado à renda do cidadão”, observa.

PÓS-PANDEMIA
O diretor da SRP é reticente em relação
ao pós-pandemia. Ele ressalta que tudo
vai depender do tempo necessário para
controle da doença, por quanto tempo o

Para o diretor, o que tem animado é ver
o movimento da economia em outros países. Ele cita a China, onde o aço vem subindo seguidamente; também as cotações
de minérios de ferro, na Bolsa, em alta;
e ainda a reativação de dois milhões de
postos de trabalho nos EUA. “Essa rapidez
com que volte o número de empregos no
Brasil é o que vai dizer o que vai acontecer com o segmento no pós-pandemia”,
comenta Bernardo Jorge.
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Existe até grandes pisciculturas, mas que
levam peixes para outras regiões”.
O prefeito de Alvorada concorda que o
frigorífico irá impulsionar a atividade em
toda a região. “Já recebemos produtores de
outros municípios próximos que têm água
em suas propriedades, interessados em
implantar tanques escavados. Já iniciamos
um projeto junto à Emater para o desenvolvimento desses estudos e temos grande
expectativa de aumentar bastante o número de produtores de peixe”, disse. Hoje, a
produção de peixe em Alvorada do Sul é
em tanques rede, na represa de Capivara.

FRIGORÍFICO DE PEIXE DE
ALVORADA DO SUL DEVE
ENTRAR EM OPERAÇÃO
ATÉ FINAL DESTE ANO

A tão aguardada Unidade de Beneficiamento de Pescados de Alvorada do Sul está
prestes a se concretizar e deverá transformar a economia da região com geração de
empregos, incremento da renda do produtor e maior arrecadação de impostos. Segundo o prefeito da cidade Marcos Pinduca, a expectativa é que a obra seja entregue
até meados do segundo semestre desde
ano.
A região de Alvorada do Sul produz 250 toneladas/mês de tilápia (3.000 t/ano). O vizinho Primeiro de Maio produz mais 1500
toneladas/ano. Toda a produção é encaminhada para abate em frigoríficos do Paraná
e São Paulo. Hoje, a piscicultura é a segunda maior atividade do município, ficando
atrás apenas da produção de grãos.
Com o frigorífico em operação, Marcos Pinduca informa que deverão ser gerados, de
imediato, em torno de 80 empregos, número suficiente para que a unidade trabalhe

em um turno. “Mas a expectativa é que, em
médio prazo, a unidade opere em dois turnos”, comenta. A capacidade de abate na
unidade é de 30 toneladas dia.
Ricardo Neukirchner, presidente da Associação Brasileira da Piscicultura – Peixe-BR;
da Associação Norte Paranaense de Aquicultores (ANPAC) e diretor de Aquicultura da
Sociedade Rural do Paraná, comenta que,
ao entrar em operação, o frigorífico de Alvorada do Sul irá impactar a atividade muito positivamente em toda a região, além de
atrair muitos investidores para o negócio.
“Tem gente que não entra na atividade por
dificuldade de colocar a produção no mercado. Tendo um frigorífico sério atuando
tornará o mercado regional mais seguro e
atraente”, comenta Neukirchner, destacando que falta um frigorífico de grande porte
na região para estimular a produção de pequenos, grandes e médios produtores. “Na
região, pela falta de um frigorífico grande,
nosso perfil é de pequenas pisciculturas.

De acordo com dados da Peixe-BR, o consumo per-capta de peixe no Brasil é de 9,6
quilos e está em crescimento. “E esse crescimento se dá, em grande parte, por conta
da tilápia”, menciona Ricardo Neukirchner.
Ele frisa que com o frigorífico de Alvorada,
espera-se que, além do aumento de produção, também haja redução no custo de
produção e nos preços ao consumidor, devido ao aumento de oferta. “Quanto mais
industrializada está a cadeia, menor será o
preço para o consumidor final e com isso
aumenta o consumo”, analisa.

HISTÓRICO
A unidade de Beneficiamento de Pescados
de Alvorada do Sul começou a ser traçada
em 2005, no primeiro mandato do atual
prefeito Marcos Pinduca. O impulso, segundo ele, veio de produtores de tilápia da região, que queriam fomentar o negócio.
“Iniciamos as tratativas junto ao Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Na época, o ministro era o Reinhold Stephanes. O projeto foi protocolado e iniciou-se o processo para aprovação e liberação
de recursos”, historia.
Enquanto corria os trâmites federais, o município adquiriu a área e, em 2009, foi assinado convênio para início das obras. Problemas burocráticos paralisaram o projeto
de 2013 a 2017. “Hoje, a obra civil está praticamente pronta e já adquirimos os equipamentos e refrigeração”, informa. Foram
utilizados recursos estaduais e municipais.
Marcos Pinduca informa que ainda não está
definido quem irá explorar a unidade, mas
as conversas estão adiantadas. Segundo
ele, existe um grande grupo de Santa Catarina interessado e também uma associação
local de produtores.
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O Centro de Pesquisa Aplicada segue o
modelo “do coletivo” em que o compartilhamento de informações de estratégias
e técnicas agrícolas através da rede e de
Inteligência Artificial beneficia a todos
através de um diagnóstico, prescrição e
prevenção no controle dos problemas.
O projeto tem como proponente a UEL
em parceria com a Embrapa-PR, IDR-PR,
UTFPR-Londrina, UTFPR-Cornélio, Cele-

LONDRINA TERÁ UM CPA EM
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA
A AGRICULTURA PREVENTIVA
Um Centro de Pesquisa Aplicada (CPA)
em Inteligência Artificial (IA) em Agro
pode ser criado em Londrina. A ideia é
de um “Centro de Pesquisa Aplicada em
Inteligência Artificial para Agricultura
Preventiva: Estratégia de Zonas Controladas (CPIAP)”, que pode vir a funcionar
no local onde hoje está o Laboratório de
Medicamentos da Universidade Estadual
de Londrina (UEL).
O projeto do CPA - apresentado em junho
em reunião on-line, com a participação de
autoridades, representantes de instituições de ensino e pesquisa e da iniciativa
privada – tem foco em agricultura sustentável biodigital voltada para a saúde
e agronegócio e traz que o CPA proposto
terá como objetivo “desenvolver técnicas

e tecnologias que combinem as melhores
práticas agronômicas e computacionais
para a implementação da estratégia de
Zonas Controladas de Problemas Fitossanitários via dados de solo e clima”.
A proposta será apresentada a Fapesp
(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) via edital aberto pelo
MCTIC (Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações) em cooperação com o CGI (Comitê Gestor da Internet
no Brasil), que fomentarão a criação de
oito CPAs em IA, com o objetivo de desenvolver pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação e terão apoio financeiro inicial de cinco anos, podendo ser
renovado por mais cinco.

par, Fundação ABC, PTI - Itaipu, USP/ São
Carlos e FATEC – Pompéia, com o apoio
da Ocepar, Seti, Codel, Fundação Araucária, Agro Valley, Sebrae e Senai. O projeto
tem um consórcio de empresas que são
a cooperativa Integrada, ADAMA e Jacto
Huawei e conta com o envolvimento de
mais de 90 pesquisadores de diferentes
instituições de pesquisa em cinco projetos iniciais.

ÁREA PARA O TRIGO DEVE CRESCER
6% NO PARANÁ
A área para o plantio do trigo deve
aumentar 6% nesta safra, conforme dados
do Departamento de Economia Rural da
Seab-PR. O plantio, que chegou a ser uma
preocupação no Norte do Paraná, devido
à falta de chuva em maio, evoluiu bem e
dentro do planejado, com praticamente
100% da área plantada na região no final
daquele mês.
De acordo com informações do engenheiro
agrônomo do Deral (Departamento de
Economia Rural) da Seab-PR, Carlos Hugo

Godinho, embora a área plantada será
maior no Estado – serão 1,09 milhão de
hectares –, ainda é cedo para falar em
produtividade. A expectativa continua
sendo de 3,5 milhões de toneladas. “O
número importante agora é a área, porque
já é tangível, enquanto a produção é
longínqua. Tivemos nos três últimos anos
problema com produtividade, devido
à geada e à seca. Esses são problemas
ainda em aberto para este ano”, menciona
Godinho.
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EMBRAPA SOJA COMPLETA 45 ANOS
SEMEGRÃO, PARCEIRA
DA SRP, TEM REALIZADO
SEUS PRINCIPAIS
EVENTOS NO
PARQUE NEY BRAGA

Nesta edição, o jornal da SRP traz um pouco
da história da Semegrão, empresa parceira
da entidade e que vem realizando importantes eventos no Parque Ney Braga.
A empresa nasceu em 2011, fundada por
Huguiyoski Sugeta, seus três filhos - Eduardo, Fábio e Silvio - e o sobrinho Mário Mitio
Sugeta Filho (Marinho), é uma sucessão da
Solotécnica, que atuou no mercado durante
40 anos, com recebimento de grãos e produção de sementes de soja e trigo.
Atualmente conta com quatro unidades,
localizadas em Londrina, Cambé, Ibiporã e
Congonhinhas, e atua no recebimento de
soja, milho e trigo, e comercialização de insumos agrícolas.

O I Simpósio de Semente e Genética de
Soja, realizado nos dias 13 e 14 de Junho
de 2019, veio com o objetivo de trazer inovações e conhecimentos ao produtor rural.
“Através da parceria com a Sociedade Rural
do Paraná, que oferece uma ampla estrutura e é referência na região na realização
de eventos voltados ao agronegócio, trouxemos um grande evento com as principais
empresas do ramo, apresentando novidades da área, inovações e perspectivas na
área de semente e genética de soja a partir da programação de debates, palestras e
painéis”, informa Mário.

Crescer por meio da união e da troca de informações com transparência sempre foi o
propósito da Semegrão. Assim, em Janeiro
de 2019, surgiu o Buscagro, o novo aplicativo da Semegrão para pesquisa, cotação e
compra de insumos agrícolas.

Com o sucesso do Simpósio de Soja, nos
dias 20 e 21 de novembro de 2019, realizou-se o I Simpósio da Cadeia Produtiva do
Milho no Parque Ney Braga. Marinho lembra
que, além das palestras e estandes, 13 empresas de genética participaram de debates
técnicos para compartilhar conhecimentos,
técnicas de manejo e melhores recomendações para altas produtividades.

“Através do aplicativo, buscamos revolucionar a forma de comprar insumos agrícolas,
trazendo maior agilidade, praticidade, economia e transparência ao produtor rural”,
comenta Mário Mitio Sugeta Filho.

Para este ano, a empresa realizará, nos dias
18 e 19 de novembro, o II Simpósio da Cadeia Produtiva do Milho, que contará com
painéis, expositores, palestras e uma programação completa voltada ao tema.

A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA
AGROPECUÁRIA COMEMORA 47 ANOS
DE CRIAÇÃO
A Embrapa Soja, um patrimônio nacional,
com sede no distrito da Warta em Londrina,
completou 45 anos (abril de 1975) de criação e atividade. Em um artigo publicado no
site da empresa, o chefe- geral da Embrapa Soja, Renato Bouças Farias disse: “Desde sua fundação, sua vocação sempre foi
apresentar soluções às demandas urgentes
e gerar tecnologias agrícolas para suprir as
necessidades do Brasil ou incrementar as
exportações. Com ações concretas no presente e visão no futuro, a Embrapa Soja

sempre direcionou esforços às pesquisas
que estão na vanguarda do conhecimento.
São exemplos as inovações em biotecnologia e técnicas de edição de genoma e, é
claro, toda a transformação proporcionada
pela agricultura digital”.
O jornal da SRP ouviu alguns agropecuaristas da entidade sobre a EMBRAPA (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), que
nacionalmente completa 47 anos de criação, e através do depoimento de cada um,
homenageia este órgão, que tanto representa para o desenvolvimento da agropecuária nacional.

“Quando iniciei o plantio de soja participei da 1ª
revolução das práticas do Manejo Biológico com o
baculovirus e também com a utilização dos ovos das
vespinhas no combate aos percevejos da Soja. Tive
contato com pesquisadores como Flávio Moscardi (em
memoria - baculovirus) e Beatriz Ferreira (vespinha), a
quem chamo de grandes revolucionários. A Embrapa é
uma entidade que merece ser reverenciada”.
Sócio da SRP, Sebastião Luiz Inocente. Produtor de soja e
milho. Fazenda Santo Antônio – Cambé.

“A Embrapa Soja e a Embrapa nacional, na nossa
história, são muito importantes. Na região para soja,
no Brasil para o algodão, lançamento de variedades
e assim por diante. Mais do que o lançamento de
cultivares, a pesquisa de base que a Embrapa faz – solo,
controle de doenças, entre outros - é fundamental para
o desenvolvimento da agropecuária nacional. Enfim, é
muito difícil falar da grandiosidade da Embrapa em tão
poucas linhas”.
Sócio da SRP, Almir Montecelli. Produtor de soja, milho,
algodão, pecuarista. Agropecuária Santo Onofre. Jataizinho.
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“Nos anos 70, quando se colhia de 70 a 80 sacos de
soja por alqueire era uma glória. Hoje se produz isto
por hectare. E muito disto, senão tudo, se deve a
Embrapa com novas variedades, novas tecnologias
de controle de pragas e doenças, entre outros
e principalmente com orientação de manejo e
conservação de solo. As homenagens de todos nós da
SRP e de todos os produtores a esta grande entidade,
a Embrapa, que muito fez e faz pela agropecuária
nacional”.
Sócio e conselheiro da SRP, Eloy Spagnolo.
Produtor de soja, milho e pecuarista.
Fazenda Boa Sorte. Florestópolis.

“O conhecimento gerado pela Embrapa absorvo
como produtor através dos agrônomos da
cooperativa Integrada, da qual faço parte e em
muito me auxilia na produção de grãos para a
nutrição dos meus animais”.
Sócio da SRP, Ramiro Dias Branco Alves, pecuarista,
produtor de soja e milho. Propriedades em
Arapongas, Cambé, Guaraci, Santo Inácio e no
Mato Grosso do Sul.

“A Embrapa Soja é uma referência nacional e
reconhecida em todo o mundo do agronegócio como
um importante suporte tecnológico para auxiliar os
produtores rurais a aumentarem a produtividade de
grãos e garantir um bom retorno financeiro. É um órgão
de pesquisa indispensável ao setor produtivo, um divisor
de águas que ao longo dos seus 45 anos de existência
em Londrina proporcionou grandes avanços na produção
de variedades de grãos, revolucionando o crescimento
da produtividade, agregando valor na balança comercial
em commodities, através das várias regiões do Brasil.
Parabenizo a Embrapa Soja Londrina pelos 45 anos de
relevantes serviços prestados aos agricultores, bem
como a Embrapa Nacional pelos 47 anos dedicados ao
setor da agropecuária”.
Sócio e Conselheiro da SRP, Octávio Cesário Pereira Neto,
produtor de soja, milho, trigo. Fazendas Santa Olímpia
(Cambé) e São Judas Tadeu (Assis Chateaubriand).

O NOVO
IDR-PARANÁ

“As tecnologias desenvolvidas pela Embrapa são
amplas e variadas. Vão desde controle fitossanitário,
melhoramento genético, manejo de solos e nutrição
de plantas. Entre elas cito a inoculação de sementes
para a fixação biológica de nitrogênio e o uso do sal
para melhor controle do percevejo da soja, só para
citar como exemplos clássicos. Tecnologias que
repassamos ao produtor dentro de cada especificidade
e necessidade”.

O Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná – Emater-Iapar (IDR – Paraná) completou em junho seis meses de criação (31
de dezembro de 2019 - Lei 20.121). Em
abril, foi oficializada a nova identidade visual do órgão nominado IDR-Paraná, com
a criação de logomarca. O IDR-PR aguarda
agora a regulamentação da Lei 20.121- já
quase finalizada - para a definição de algumas ações administrativas. As entidades
que fazem parte do novo instituto estão
em atividade normal e segundo a direção,
o planejamento integrado está sendo montado e deve ser aplicado em 2021.

Fábio Tutida, engenheiro agrônomo da Cooperativa
Integrada.

O IDR-Paraná foi formado pela fusão do Iapar (Instituto Agronômico do Paraná), Insti-

tuto Emater (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), Codapar
(Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná) e CPRA (Centro Paranaense de Referência e Agroecologia) e tem
na direção Natalino Avance de Souza. As
discussões e as ações para a fusão destes
órgãos iniciaram em 2019.
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PARQUE NEY BRAGA RECEBE
NOVOS FORMATOS DE EVENTOS

Entre os eventos presenciais estão na
agenda o Londrina Matsuri. “Pretendemos
realizá-lo em outubro, mas ainda estamos
estudando a viabilidade”, disse Mity Shiroma uma das organizadoras. Outro evento
previsto para outubro, de 1º a 4, é o Outlet
Home, organizado pela CBN Londrina. Segundo Amarildo Lopes a expectativa é boa.
“Faremos a feira de móveis no pavilhão Internacional, que está recém reformado e
ficou muito bom e a de materiais de acabamento no pavilhão Nacional. Acreditamos
na queda da pandemia a partir de agosto

e a liberação das atividades, seguindo normas de segurança, pelas autoridades”.
Em novembro a agenda está mais concorrida. Entre os dias 07 e 14 está prevista a
Semana Nacional de Inovação de Londrina,
que reunirá as governanças do município
em um só local para tratarem de inovação
com o enfoque em Inteligência Artificial. O
III AgroBit tem data para os dias 10 e 11 de
novembro e o II Simpósio da Cadeia Produtiva do Milho, nos dias 18 e 19 de novembro.

DIA A DIA

EVENTOS PRESENCIAIS TÊM AGENDAS
PARA FINAL DO ANO
Em tempos de pandemia, todos tiveram que
se reinventar. O setor de turismo e eventos,
um dos mais atingidos pelo isolamento e
distanciamento social, vem se organizando
para viabilizar emprego e renda aos atores
desta cadeia produtiva. O Parque de Exposições Ney Braga, onde fica a sede administrativa da Sociedade Rural do Paraná (SRP),
também buscou alternativas para esta nova
realidade. O local é muito utilizado para a
realização de eventos de diversos formatos,
portes e categorias, sendo que o maior deles é a ExpoLondrina.
A realidade deu espaço à criatividade. Em
final de abril e início de maio duas “lives”
foram realizadas no Parque tendo como

base a Casa do Criador, um deles o sorteio
do Vale Sorte e o outro um show com a dupla Conrado e Aleksandro, eventos virtuais
que proporcionaram entretenimento a muitos sem precisar sair de casa. O Parque Ney
Braga possui diversos recintos e casas que
possibilitam a realização de eventos on-line no formato digital e também em seus
espaços abertos o formato Drive In, todos
seguindo as regras de segurança determinados por decretos estaduais e municipais.
Os departamentos de marketing e comercial da SRP trabalham neste momento para
a realização de eventos neste novo perfil.
Alguns já estão ocorrendo e outros agendados. Já os eventos presenciais também
não estão descartados e os organizadores
apostam em uma agenda de final de ano.
“O Parque Ney Braga tem a vantagem de ter
muito espaço, áreas de fácil estacionamento, portarias. Espaços abertos e bons para
a realização de eventos presenciais sem
grandes aglomerações”, diz a organizadora
de eventos Daiana Bisognin Lopes, diretora
da F&B Eventos.

ENTIDADES DOAM MATERIAIS PARA AJUDAR NO
CONTROLE DO CORONAVÍRUS EM LONDRINA
Atendendo solicitação urgente da prefeitura
de Londrina, por meio da Secretaria de Gestão Pública, o Instituto de Apoio a Projetos de
Londrina e Região – mantido pela Sociedade
Rural do Paraná (SRP), Associação Comercial e
Industrial de Londrina (Acil), Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina (Ceal), Sindicato da Indústria da Construção Civil – Norte do Paraná (Sinduscon) e a cooperativa de
crédito Sicredi União PR/SP - fez a doação ao
município de 1600 swab (cotonetes próprios
para coleta de exames microbiológicos) e 10
caixas térmicas.
A compra dos materiais, realizada em maio,
era urgente e necessária para a realização de
exames para detectar a Covid-19, no final de
maio e começo de junho. “Esta compra nos
foi solicitada dada a urgência no recebimento destes materiais e, como bem sabemos, os
trâmites necessários para a compra pública
provocam morosidade e o momento exige decisões urgentes”, comentou Antônio Sampaio,
presidente da SRP.

“Estamos trabalhando em conjunto com o poder público desde o início da pandemia para
que nossa cidade passe por este período da
melhor forma possível. Através do Instituto,
também tivemos a possibilidade de colaborar em outras ações como a doação de toda a
estrutura externa da UPA do Sabará, desde o
mês de março, para que o espaço fosse utilizado como centro de triagem a pacientes com
sintomas da Covid-19”, ressalta o presidente
da ACIL, Fernando Moraes.
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BOA ESTRUTURA
A estrutura do Parque de Exposições Ney
Braga é diversificada e possibilita a realização de todo tipo de evento e em alguns
casos, até 10 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Nos últimos seis meses diversas obras de manutenção e reformas foram
iniciadas ou finalizadas. Toda esta estrutura
pode ser utilizada na realização de eventos
virtuais ou Drive In e também presenciais.
As casas de criadores como Brahma, Mangalarga, Brangus, Charolês, Angus, passaram por pintura, colocação de paver nas
calçadas, grades de segurança, manutenção de rede elétrica. Já a casa do Simental
foi totalmente reformada, como as portas
e janelas, piso da cozinha, banheiros, rede
elétrica, instalação de ventiladores e rampa
de acesso em paver. Os recintos José Garcia
Molina e Horácio Sabino Coimbra tiveram
as portas trocadas e ampliadas. A sala de
imprensa recebeu pintura e no Recinto de
Shows foram trocados os gradis, reformado
o banheiro masculino e pintura.
Na Via Rural, o espaço do aquário foi modificado e calçado em paver, tornando-se

Casa do Simental
reformada

um local para a colocação de aquários móveis. No espaço da maquete foi feito um
piso em paver, onde a maquete entrará em
novo formato. No pavilhão Michel Neme
(dos cavalos), além das novas baias (28), foi
instalado um processo de recolhimento de
dejetos dos animais, lavador e ampliada a
área de circulação. O pavilhão Internacional, que passou por uma grande reforma,
iniciada em 2019, está sendo finalizado.
Em frente ao pavilhão internacional foram
aplicados 59m² de pavimentação asfáltica
e na área industrial 3.307,11m² de recap
asfáltico, além de 18 toneladas de tapa buracos pelo Parque. E mais uma etapa do TAC
(Termo de Ajuste de Conduta) foi realizada
como adequações na instalação de corrimãos e guarda-corpo em todos os espaços
solicitados pelo Corpo de Bombeiros.
O paisagismo do Parque Ney Braga também é motivo de elogio, com árvores catalogadas, plantas ornamentais, floreiras, entre outros e manutenção constante. E neste
período de seis meses foram plantados mil
metros quadrados de grama.

SAUDADES
O mundo agro perde dois grandes agropecuaristas: o sócio da SRP desde 1963 e
hoje remido, produtor e selecionador de
nelore, Waldermar Neme e o também sócio de 1964 a 2000, o pecuarista Fernando
Campinha Garcia Cid. Ambos fazem parte
de famílias que muito contribuíram e continuam contribuindo para a agricultura e
pecuária regional e nacional.
Guilherme e Waldemar Neme

Fernando Garcia Cid – terceiro da direta para a esquerda– com
familiares e exportadores em 1975 na ExpoLondrina

Fernando Campinha Garcia Cid é irmão
gêmeo do ex-presidente da entidade, Manoel Campinha Garcia Cid e tio do atual
diretor de Pecuária da entidade, Gabriel
Garcia Cid. A família Garcia Cid escreveu
e continua escrevendo uma importante
história da agropecuária nacional, iniciada
com o patriarca Celso Garcia Cid, em 1957.
Fernando, Nando, como era conhecido, por
muitos anos frequentou e colaborou com
a entidade, participante ativo das exposições e contribuindo com o intercâmbio de
informações durante estes eventos relacionados a exportações.

Waldemar Neme é irmão do ex-presidente Luiz Roberto Neme e tio do também
ex-presidente, Edson Neme F. Ruiz. Waldemar deixa um filho, Guilherme Neme, que
já fez parte da diretoria jovem da entidade. A história de Waldemar com a pecuária nacional iniciou em 1961. Tornou-se
sócio da SRP em 63 e já em 64 assumiu a
direção do Serviço de Registro Genealógico (da ABCZ), substituindo Celso Garcia
Cid, que foi o primeiro diretor em Londrina. Em 1968 assumiu novamente a direção do Registro. Ele foi Diretor de Pecuária
de Corte (1980/1982); 2º vice-presidente
(1966/1968); membro do Conselho de administração em sete gestões, sendo a última em 2004/2006 e por três vezes membro do Conselho Fiscal da SRP.
Ainda no primeiro semestre de 2020, outros sócios remidos se foram. Todos agropecuaristas que deixaram suas marcas no
mundo agro. São eles Amadeu José Duarte
Lanna, Antônio Sanches, Ariel de Oliveira
Rosa, Dorival Ricci, José Cury Sahão, Lenice Magalhães Meda Turquino e Paulo R.
De Oliveira Vilela.
A diretoria e os conselhos da SRP prestam
homenagens a estes produtores.
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