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Obrigado,
homem do campo!

U

ma conhecida música já diz: “Obrigado ao homem suas portas e extinguem postos de trabalho, no campo o agrido campo, pelo leite, o café e o pão”. Entretanto, cultor continua a plantar e a cuidar do gado.
muito mais do que agradecer pelo alimento que
O segredo para superar as crises? Para os produtores rurais
é colocado à nossa mesa todos os dias, é preciso a resposta é unânime: a força do homem do campo.
relembrar que a roda da econoE é partindo deste braço forte que outras áreas têm oportunidade para continuar crescendo
mia dos demais setores que movem milhares de
O segredo para
junto: transporte, educação, tecnologia, saúde,
pessoas começa a girar nas propriedades rurais.
superar as crises?
Os grãos que são semeados no solo zelado são
indústria, comércio e serviços.
Para os produtores
Fato é que quem está nas atividades agrícocolhidos para se tornarem o principal alimento
rurais
a
resposta
é
da cadeia produtiva de proteína animal. E não
las e pecuárias se reinventa em momentos de
adversidade e busca alternativas para manter
somente em terras brasileiras. Grande exporunânime: a força do
tadora, mas também importadora de insumos
seu alicerce intacto.
homem do campo.
Considerando a importância do agronegócio
para a produção agrícola, a agricultura tem hoje
E é partindo deste
para o Brasil, assim como para o Paraná e a
papel fundamental no crescente desempenho
braço forte que
região Oeste, O Presente apresenta aos seus
positivo da balança comercial brasileira.
outras áreas têm
leitores esse caderno especial, no qual estão
Mas, engana-se quem pensa que só de milho,
oportunidade
soja, aves, suínos e leite vive o produtor. Em
evidenciadas experiências de sucesso nas
diferentes cadeias produtivas, a evolução dos
nossas terras há mandioca, peixe, verduras,
para continuar
trabalhos no campo, a importância da peslegumes, frutas, caprinos, ovinos, flores... a lista
crescendo junto
quisa, o comprometimento das universidades
de produtos cultivados no campo é de se perder
de vista horizonte afora.
na formação de profissionais e retorno que oferecem às coEm meio às incertezas econômicas que afetam todos os munidades onde estão inseridas, bem como outros assuntos
setores de uma forma ou de outra, em que empresas fecham interessantes. Boa leitura!
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Aperfeiçoamento

e inovação

Formação para administrar a “empresa
do campo” e buscar formas para tornar
a propriedade autossustentável são
alguns dos métodos para ter
sucesso na produção de suínos

P

ara prosperar em uma atividade, não basta somente apostar. É claro
que a dedicação para com o trabalho no campo é fator primordial para
fazer o negócio dar certo, porém, mais do que isso, é preciso que o
produtor rural considere sua propriedade uma empresa.
Foi seguindo esse preceito que o suinocultor Cesar Petri, de Margarida, distrito
de Marechal Cândido Rondon, manteve e aumentou a produtividade e rentabilidade da propriedade na qual nasceu. “Meu pai faleceu muito cedo e minha mãe
tocou a propriedade. Ela foi uma guerreira por ter continuado o trabalho no campo
da forma como fez comigo e minhas duas irmãs, com todas as diﬁculdades da
época”, ressalta. (Continua na página 08)
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Assim que completou a maioridade, Petri diz que a
matriarca estendeu ao ﬁlho as responsabilidades também do trabalho administrativo, abrindo conta no banco
e o associando em uma cooperativa do município. “Além
da lida no dia a dia, ela sempre nos orientou muito sobre
como tocar os negócios, dando-me autonomia, mas,
com isso, também muitos deveres sobre as decisões
que precisariam ser tomadas” menciona.
Foi por meio de tais orientações que Petri formou-se
em Administração de empresas e buscou também a
pós-graduação em Gestão empresarial, pela Fundação
Getúlio Vargas (FGV), a partir das quais obteve conhecimentos que hoje ele aplica no cotidiano da empresa
rural. “Eu e minha esposa, que também é formada em
Administração e trabalha ao meu lado, tomamos as
decisões olhando para nossa propriedade como uma
empresa, levando em consideração todos os aspectos que
temos de experiência prática, unindo o conhecimento
que obtivemos por meio da faculdade com foco em
melhorar a nossa produtividade e rentabilidade”, expõe.
Segundo dados de 2017 do Departamento de Economia Rural (Deral), o Paraná é o segundo maior produtor
de suínos do Brasil, com 828,2 mil toneladas/ano, representando 21,7% da produção brasileira.
A região Oeste reúne 63% do rebanho de suínos do
Paraná, estando Marechal Cândido Rondon em 4º
lugar entre os municípios com o maior número
de animais. Toledo é o 1º.

O PRESENTE
estão na suinocultura. Ao todo são 700 matrizes para
a criação de leitões de desmamados - um resultado
oriundo de investimentos em ampliações feitas com
base em análises mercadológicas com o passar dos anos.
“Quando minha irmã mais velha ainda morava aqui, ela
e meu cunhado trabalhavam com bovinocultura leiteira,
mas eu sempre tive uma inclinação para focar na suinocultura”, comenta. “Quando eles saíram da propriedade,
optamos por focar e investir na suinocultura, deixando
o leite”, menciona.
Apesar de os melhores resultados em produtividade
estarem atrelados à produção de suínos, Petri conta
com uma área de lavoura e trabalha em parceria com
a irmã em aves de corte. “Contamos também com um
biodigestor, que está em funcionamento desde janeiro,
o qual transforma os dejetos dos suínos em biogás e,
por meio de um gerador, em energia elétrica para zerar
todas as contas da propriedade, jogando essa energia
na rede”, menciona.
Já no primeiro mês de funcionamento do biodigestor,
Petri informa que foram gerados dez mil quilowatts para
zerar as contas e ainda “sobraram” seis mil em créditos.
O dejeto tratado é utilizado para adubação da lavoura,
por meio de um sistema de irrigação automático. “Não
tenho problema com destinação de dejeto
porque a propriedade está totalmente
integrada, além de eu ter um custo
menor com a lavoura porque quase
não preciso mais de adubo”, enaltece.

Custo
diluído
O investimento em tecnologia e melhorias
de manejo que resultam em alta produtividade
são, na visão do suinocultor, os fatores por trás
da superação das crises que, muitas vezes, não
são vistas nas propriedades rurais. “Eu falo pela
nossa experiência e vivência que quando momentos de crise acontecem não temos grandes
problemas porque sempre trabalhamos de forma
a manter nossa produtividade em alta e acredito
que a agricultura em geral é assim. Os custos
acabam sendo diluídos de forma diferente dentro
de uma propriedade rural bem administrada e
com os processos bem planejados”, considera,
acrescentando que “o próprio homem do campo
tem uma força para trabalhar que é um grande
diferencial, buscando alternativas em momentos
de diﬁculdade, se aperfeiçoando e tornando sua
propriedade autossustentável para viabilizar o
seu trabalho”.

PROPRIEDADE INTEGRADA

Hoje, os melhores números de Petri

Suinocultor Cesar Petri ao lado
da esposa Zuleica e do ﬁlho Julio:
planejamento em primeiro lugar
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Produtor Vilmar Fülber, da Linha São
Carlos, com seu “braço direito” na
produção de leite na propriedade,
Aldecir de Goss

Diversiﬁcação
é essencial

Ter sucesso no
campo é acreditar
na atividade

Aplicação de tecnologia e correta administração da propriedade são
essenciais para quem mantém a tradição de gerações no campo

A

s notícias para quem trabalha com a bovinocultura
leiteira nem sempre são animadoras. De acordo com
o último boletim informativo do Departamento de
Economia Rural (Deral), 2018 fechou apresentando
exportações de lácteos inferiores às importações. Esse resultado
impacta no mercado interno, pois desregula a oferta e interfere
negativamente, muitas vezes, na lucratividade dos produtores.
Este fato, no entanto, não é motivo para desestimular quem
acredita na atividade e nela investe há muitos anos. “Assim
como em outras atividades, quem trabalha com a bovinocultura
leiteira vendo sua propriedade como um negócio, administrando
de forma séria e correta e, geralmente, tendo a atividade há
gerações na família, não desiste e se deixa abalar por qualquer
crise”, evidencia o produtor rural Vilmar Fülber.
Na Linha São Carlos, interior de Marechal Cândido Rondon,
Fülber administra a produção leiteira de 80 animais que hoje
fornecem, em média, dois mil litros de leite ao dia. “Ao todo,
são 200 animais, mas muitos ainda jovens”, assinala.
A produção de Fülber une-se aos cerca de mil produtores da
região que, juntos, posicionam o Oeste como a segunda maior bacia leiteira do Paraná, com produção aproximada de 350 milhões
de litros ao ano, com destaque para os municípios de Cascavel e
Toledo, além de Marechal Cândido Rondon. “Passamos por um

período sem a atividade e sentimos uma crise muito grande
na propriedade. Como pequenos produtores, tivemos muitas
diﬁculdades que talvez um grande produtor não sinta tanto,
por isso não tenha a necessidade de diversiﬁcação”, acredita.
“Para o pequeno produtor, no entanto, o leite é uma rentabilidade mensal quando comparado a outras atividades”, pontua.

AVANÇOS

Baseando-se no princípio da diversiﬁcação de atividades em
sua propriedade, o agricultor comenta que hoje a intenção da
família é expandir a produção de leite. “Desde que trabalhava
junto aos meus pais tínhamos vacas de leite, mas naquela época
era um trabalho bastante diferente do que é feito hoje, tanto
na propriedade quanto na questão das exigências de qualidade
por parte das indústrias”, ressalta.
A principal mudança, explica ele, está na ordenha: antes,
totalmente manual e demorada, e hoje, tecniﬁcada e mais rápida.
“Antes o leite era uma renda de subsistência para as famílias,
mas hoje ele tornou-se um negócio que precisa ser muito bem
administrado, com assistência técnica para manutenção da
saúde dos animais e acompanhamento rigoroso de todos os
processos para que a qualidade do produto seja assegurada”,
aponta Fülber.

É justamente por tratar do campo
como sua empresa que o agricultor aposta
na diversiﬁcação. Mesmo pensando em
investir mais na bovinocultura leiteira,
Fülber considera que hoje as atividades
desenvolvidas estão equilibradas. Além
do leite, na Linha São Carlos ele trabalha
com lavoura de soja, milho e uma pequena
área de aveia e trigo para fazer manutenção do solo, produção de aves de corte e,
em uma área no município de Guaíra, um
núcleo de aves de postura.
A diversiﬁcação, de acordo com ele, é
a melhor forma de evitar as incertezas e
vulnerabilidades de clima, mercado, pragas e doenças, reduzindo riscos e obtendo
ganhos econômicos diretos e indiretos
como a redução dos custos de produção e
a obtenção de vantagens ambientais. “Em
épocas que uma atividade está em crise
ou com baixa rentabilidade, a outra acaba
suprindo possíveis perdas”, destaca.
Ao passo em que considera o leite
uma atividade rentável por ser um alimento de primeira necessidade e com
alto mercado consumidor, tanto do leite
in natura quanto produtos derivados, ele
também aﬁrma que das atividades nas
quais atua é a que possui maior oscilação
nos preços por conta da sazonalidade. “A
mudança de clima inﬂuencia em épocas
de maior ou menor produção, assim como
as importações e exportações, então é
preciso investir em outras atividades
para não termos incertezas apenas com
o leite”, sintetiza Fülber.
Quando uma propriedade explora somente uma ou duas culturas, por exemplo,
a introdução de uma exploração animal
pode proporcionar adubo orgânico para
as culturas. De outro lado, as culturas
podem fornecer todo ou parte do alimento
para os animais. Além disso, um maior
número de culturas pode tornar possível a
rotação de culturas, que é uma prática de
conservação do solo. “É preciso lembrar,
porém, que quanto mais diversiﬁcação,
mais importante saber como administrar
todos esses aspectos dentro da propriedade”, enaltece o produtor rural.
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Mandiocultor

por tradição
Apesar da diminuição
das áreas cultivadas,
Oeste conta com
produtores persistentes
que não deixam de
apostar no cultivo da raiz
Agricultor Rui Leske, da Linha São José
do Guaçú: “Quando a mandioca está em
alta, o milho e a soja não chegam nem
perto. Nos patamares deste ano, está
se equivalendo, mas ainda assim é uma
atividade extremamente rentável”

E

scassez de mão de obra. Este é um dos principais fatores que motivou, nos últimos anos, a
diminuição das áreas de mandioca cultivadas
tanto na região Oeste como em todo o Paraná.
Apesar disso, em meio aos campos de milho, soja,
aviários, granjas e aos açudes de peixes, destacam-se
alguns produtores persistentes que não perderam a fé e
a tradição em cultivar a raiz.
Um deles é Rui Leske, que cultiva 18 hectares na Linha
São José do Guaçú, interior de Marechal Cândido Rondon.
“Minha família sempre plantou. Nasci nessa propriedade e
meus pais sempre plantaram áreas de mandioca. Sempre
trabalhei com eles nessa atividade e eu e meus irmãos
demos continuidade”, comenta o agricultor.
O fato de o plantio ser feito de forma convencional,
diferente do plantio direto que ocorre na soja e no milho,
também é outro fator que levou à redução do número de
produtores de mandioca nos últimos anos.
Leske, porém, ressalta que a área que cultiva já “conhece” a mandioca há muitos anos e a atividade é uma
tradição que nunca será deixada de lado. Ele conta que
tudo o que foi conquistado pela família foi graças ao trabalho feito com a cultura e, apesar de já ter diversiﬁcado na
propriedade com pecuária leiteira e ainda contar com uma
pequena área de milho e trabalhar com venda de grama,
é na mandioca que está o grande investimento. “Tenho
uma área que cultivo há sete anos sem rotatividade. É
mandioca em cima de mandioca, fazendo um trabalho
caprichado na terra. Se você tirar uma mandioca de lá,
não tem comparação com a de alguém que está plantando
a primeira vez”, destaca.

MELHOR QUE OS GRÃOS

A facilidade da cultura, com a ausência de investimentos signiﬁcativos, faz com que o cultivo seja atraente. Para a produção
da raiz são necessários um terreno para o plantio da rama e os
tratos culturais que envolvem, basicamente, o controle de plantas
daninhas.
No ano passado, explica o agricultor, nenhuma carga retirada
da propriedade rendeu menos de R$ 500 a tonelada. “Quando a
mandioca está em alta, o milho e a soja não chegam nem perto.
Nos patamares deste ano, está se equivalendo, mas ainda assim é
uma atividade extremamente rentável”, considera.
Ele lembra que uma das áreas colhidas pela família chegou às
80 toneladas por alqueire em mandioca colhida com menos de um
ano. “Se você caprichar no manejo, investir nos insumos corretos,
você vai ter uma alta produtividade”, avalia.
A partir de dez meses, o produtor já pode colher a mandioca,
dependendo da variedade que plantou. Todavia, por ser um ciclo
diferente dos grãos, é preciso também ter um planejamento adequado, já que o ciclo da mandioca pode chegar até dois anos. “De
acordo com o preço que está sendo praticado, você pode deixar
ela no campo esperando o preço melhorar. Neste tempo a mandioca aumenta na lavoura e você não tem grandes investimentos”,
explica Leske.
Por outro lado, ele pontua que a maior diﬁculdade da cultura
hoje está na tecnologia. Apesar de o plantio ser mecanizado, a
colheita ainda é semimecanizada, ou seja, é preciso empregar mão
de obra para tirar a mandioca da terra. “Para colher um alqueire
você tem que estar entre seis e oito pessoas que trabalham com
bastante comprometimento para ﬁnalizar só este alqueire em uma
semana”, expõe o rondonense.

Mandioca
em números
De acordo com o Departamento de
Economia Rural (Deral), a cultura da
mandioca consolidou-se a partir dos anos
1975 no Paraná, com a geada que dizimou
os cafezais. A partir deste período, a mandioca gradativamente começou a ocupar
esses espaços e se tornou uma importante
alternativa econômica, principalmente
nas regiões Noroeste e Oeste do Estado.
Atualmente, o Estado conta com 42
fecularias e cerca de 50 indústrias de
farinha, que têm a capacidade de produzir
aproximadamente 350 mil toneladas do
produto. Sua localização também predomina nos Núcleos Regionais de Paranavaí,
Campo Mourão, Umuarama e Toledo.
A mandioca é cultivada em todos os
municípios do Paraná, contudo, a maior
concentração ocorre nos Núcleos Regionais de Umuarama (36%), Paranavaí (27%),
Campo Mourão (9%) e Toledo (6%). Nestas regiões predominam as variedades
destinadas à transformação industrial,
fécula ou farinha e no restante do Estado a
mandioca de mesa, destinada ao consumo
humano e animal.
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Sempre Vida amplia canais
de acesso para agricultores
Produtores rurais contam com quatro canais para contratação do plano de saúde:
individual/familiar, associados a sindicatos, Acimacar e Copagril

C

om foco em promover a saúde, a qualidade de
vida e prevenir doenças, a operadora de planos
de saúde Sempre Vida tem ampliado aos agricultores os canais de acesso a seus produtos.
Atualmente, os produtores rurais contam com quatro
possibilidades para a contratação do plano de saúde: como
pessoa física/familiar, sendo associado aos sindicatos
rurais, pela Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar) ou pela Cooperativa
Agroindustrial Copagril. “A classe agricultora é uma das
maiores beneﬁciárias dos planos coletivos do Sempre
Vida, tendo mais facilidades ao contratar o produto
coletivo”, comenta o gerente comercial do Sempre Vida,
Lourival Mendes Neto.
Segundo ele, quando da constituição da operadora em
Marechal Cândido Rondon, em 1977, pelo município estar
em uma região essencialmente agrícola, foi esta classe que
acreditou na iniciativa do Sempre Vida e mantém-se como
grande parceira até hoje. “É graças aos agricultores que
chegamos até aqui. São parceiros fortes desde o começo
e, sem dúvida, sempre serão”, comemora.

POSSIBILIDADES DE CONTRATAÇÃO

Nos planos coletivos, explica o gerente comercial, o
agricultor tem a possibilidade de contratar planos com
um menor custo, tendo em vista que a contratação é coletivizada em grupos maiores. “Nesta classe é onde temos
atualmente o maior número de coletivos por adesões”,
aponta Mendes.
Entre as formas de adesão aos planos de saúde Sempre
Vida disponíveis para agricultores hoje há o tradicional
plano individual/familiar. Todavia, Neto pontua que a
parceria da operadora com sindicatos da região possibilita
ao produtor a utilização do plano coletivo. “Essa parceria
está ﬁrmada tanto com o sindicato patronal quanto com
o dos trabalhadores rurais nos municípios de Marechal
Rondon e Nova Santa Rosa”, menciona.
Outra possibilidade para o uso dos planos coletivos
está na Associação Comercial, a partir da qual o agricultor,
enquanto empreendedor rural, associa-se à Acimacar,
tendo também a possibilidade de fazer a contratação do
plano de saúde. “O quarto canal que o agricultor tem é por
meio da Copagril, que é nossa primeira grande parceira,
e abre esse leque aos associados Classe A para utilizar
uma tabela especial de preços”, diz Mendes.
Com base na legislação, o agricultor associado tem a
possibilidade de contratar o plano e estender a contratação do benefício para seus familiares, sendo de terceiro
grau consanguíneo e/ou segundo grau de parentesco por
aﬁnidade.

TIPOS DE PLANO

Os planos disponíveis para contratação são três: dois
completos e um ambulatorial. Os planos completos englobam consultas, exames, cirurgias e internamentos.
O que muda, de acordo com Neto, é a acomodação do
internamento. “Temos o plano que cobre internamento
em apartamento, com acomodação individual, e o outro
plano com cobertura de acomodação em enfermaria, que
pode ser no quarto de duas ou mais pessoas, dependendo
da ocupação disponível no hospital”, explica.
Já o plano ambulatorial, detalha ele, tem a cobertura
apenas para consultas e exames, não incluindo internamento ou cirurgias.

Rede credenciada
Com foco no bem-estar dos agricultores, bem como de
todos os beneﬁciários do Sempre Vida, a operadora tem ampliado a rede credenciada para outros municípios da região.
“Os produtos mais antigos, que não são regulamentados, têm
atendimento exclusivo em Marechal Rondon, no entanto
hoje a rede credenciada da operadora não é
restrita ao município”, frisa Neto.
Hoje, os planos regulamentados contam com área de abrangência microrregional, em municípios como Santa
Helena, Guaíra, Toledo, Medianeira e
Cascavel. “Inclusive com busca direta
ao especialista, sem a necessidade
de passar pela central de liberações
para ir ao médico fora do município”,
evidencia.
Mendes ressalta que os beneﬁciários podem solicitar ao seu corretor ou
ao Departamento Comercial do Sempre
Vida a lista de especialistas credenciados
ou ainda acessar www.semprevida.com.
br/prestadores-credenciados e fazer a
busca pelo prestador que deseja. Ambos
os sistemas têm as listas atualizadas
constantemente.

Gerente comercial
do Sempre Vida,
Neto Mendes: “A
classe agricultora
é uma das maiores
beneﬁciárias dos
planos coletivos do
Sempre Vida, tendo
mais facilidades ao
contratar o produto
coletivo”
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Produtoresedevem
voltar atenção
Pesquisa
tecnologia
para
para
conservação
do
solo
aumento de produtividade
Problemas de compactação de solo causados pela falta de
manutenção
em terraços
e da rotação
de culturas
mostramdeque
Com aplicação
de tecnologias
inovadoras
em análises
solo,
agricultores
têm
deixado
práticas
de
conservação
de
solo
para
água, dejetos e plantas, Laboratório de Química Ambiental trás
da

Unioeste
atua para melhorar o custo-benefício das atividades
as décadas de 1980 e 1990, o Paraná consagrou-se por uma hora. A água não vai inﬁltrar”, aﬁrma Mertz.
como um modelo
em proteção do solo, por
meio propriedades
de um
Em muitas áreas
pequenos agricultores, em que há o plantio
desenvolvidas
nas
daderegião

N

sistema de conservação implantado em todo o Estado. intenso de soja e milho safrinha, o proﬁssional diz que também
Comunicação
Considerada uma legislação de vanguarda quando é possível observarLeme
áreas
estreitas, onde as máquinas plantam
o tema é conservação, a lei nº 8014/1984 dispõe sobre a preservação morro acima e morro abaixo, passando por cima dos terraços.
do solo agrícola por parte de seus proprietários, Estado e a comu- “Geralmente onde passa o rodado dos tratores é onde começa a
nidade em geral, por ser este um Patrimônio Nacional.
ocorrer a erosão”, salienta.
Entre o conjunto de práticas implantado enquanto exploração
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com o acompanhamento de engenheiros agrônomos ou pelo vestimento para a melhora dos processos dentro da propriedade
o solo torne-se extremamente compactado. “Tomando atitudes como superfície reduzindo, inclusive, o número
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2019 entre os dez melhores laboratórios
do Brasil, dentre mais de 160 laboratórios
participantes do programa de qualidade do
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GESOMA

Os trabalhos científicos desenvolvidos
pelo Grupo de Estudos em Solos e Meio
Ambiente têm o foco em um ambiente sustentável, em que são estudados o comportamento e a mobilidade dos contaminantes
nos compartimentos ambientais e também
o reaproveitamento de resíduos que seriam
descartados como lixo. “O sucesso de todos
estes projetos é fruto de um efetivo trabalho
em equipe e parcerias científicas, pois sem
isso não seria possível o desenvolvimento da
ciência e tecnologia de forma ética e eficaz.
O Gesoma tem apresentado um excelente
desenvolvimento científico em virtude
dos projetos aprovados nos últimos anos
na área de Ciências Ambientais e também
das inúmeras parcerias internacionais com
diversas universidades de Portugal, Espanha e Alemanha, além de parcerias com
universidades brasileiras do Paraná, Pará
e Santa Catarina”, finaliza o coordenador
do Laboratório de Química Ambiental da
Unioeste.
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Julio Franchini/Embrapa

Milho com braquiária

Falta da adoção de métodos de
conservação do solo tem como maior
complicação a erosão, principal forma
de degradação dos solos hoje no Brasil
Christiane Congro/Embrapa

Inserção da
braquiária no
sistema produtivo
aumenta a palhada
na superfície do solo
e as raízes da planta
funcionam como
descompactadoras,
o que melhora a
infiltração de água

Pela estrutura de produção e comercialização da na
microrregião estar baseada na soja e no milho, com o ciclo
de produção dos grãos para fornecimento aos criadores de
animais, Mertz considera que os produtores precisam continuar apostando nas culturas que são a base da economia
regional. Contudo, a atenção deve sempre estar voltada para
a manutenção do solo.
Neste sentido, ele aponta que a consorciação de milho
com braquiária pode ser uma das alternativas a serem
adotadas pelo produtor para minimizar os efeitos da compactação. “A Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) já
tem há algum tempo pesquisado e apresentou essa proposta.
Alguns produtores adotaram a braquiária e obtiveram sucesso, continuando com a rotação de soja no verão e milho
safrinha no inverno, mas entrando com a braquiária logo
após o plantio do milho”, informa.
Ao introduzir a braquiária no sistema produtivo há
aumento de palhada na superfície do solo e as raízes da
braquiária funcionam como descompactadoras, o que
melhora a infiltração de água.
Segundo o engenheiro agrônomo da Emater, após a
colheita do milho, a braquiária cobre muito bem o solo, permitindo que até o plantio da soja o produtor faça o manejo
em uma situação bastante interessante, com bastante palha
e descompactação do solo. “Ou por falta de conhecimento,
por não termos equipamentos adequados para o plantio ou
pelo custo da semente, a braquiária não se consolidou, mas
é uma alternativa que pode ser pensada para o futuro, com
o produtor conhecendo a variedade adequada, o domínio
de como plantar, em que período, qual época, em quantas
linhas, quantas sementes por metro”, ressalta. “Talvez é uma
alternativa que precise ser melhor estudada e apresentada
para o produtor ter mais segurança e tranquilidade para
adotar na propriedade”, enfatiza Mertz.
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Histórias na boleia
de pai para filho

CRIADO NO CAMINHÃO

Rui e Cristiano Justen compartilham os desafios e as boas histórias
vividas na rotina do transporte de produtos que saem do campo
mais para continuar na agricultura. Meu sogro negociou para comprar
o que precisava para trabalhar e fui ser motorista. Trabalhamos quase
dois anos só para pagar tudo”, diz.

ROTINA INTENSA

No início, Rui considera que trabalhar com o frete de leite não era
apenas um trabalho, mas, sim, um compromisso. “Eu fiquei por seis
anos sem faltar um dia sequer. Sem fim de semana, sem feriado e sem
férias. A rotina era bastante intensa e quem trabalhava precisava ter,
acima de tudo, comprometimento com o serviço”, ressalta.
Em meados da década de 80, o trabalho começava bem mais cedo
do que hoje. O dia começava às três da madrugada e Rui saia de Novo
Sarandi, em Toledo, para pegar o leite nos primeiros produtores em
Quatro Pontes, fazendo a linha que completava cerca de 84 agricultores. “Naquele tempo trabalhávamos com tiradores de leite. Haviam
propriedades que buscávamos um litro de leite só. Trabalhávamos
em duas pessoas em uma caminhonete para recolher 450 litros em
estradas muito precárias”, relembra.
Em dias de tempo bom, o retorno para casa era por volta das 11
horas. Mas quando chovia... “Era das seis da tarde para frente. Pagamos
muitos pecados”, comenta Rui.
Leme Comunicação

S

e o agricultor acorda quando o galo canta, o motorista
que trabalha com o transporte de produtos que saem do
campo, muitas vezes, está de pé bem antes disso. “Hoje já
podemos considerar um trabalho, mas no passado era um
compromisso, sem sábado e domingo ou feriado”, conta o motorista
Rui Justen, de 58 anos.
Hoje, o profissional está fora da atividade por conta de um acidente
sofrido em junho do ano passado entre Toledo e Assis Chateaubriand.
“Na verdade foram dois acidentes em uma semana: um no dia 1ª de
junho e outro no dia 09. No primeiro, um veículo atravessou na frente
do caminhão e só deu tempo de pensar ‘Pai, me ajuda’”, lembra.
O caminhão, que não estava carregado, arrancou algumas árvores na
estrada e caiu em uma ribanceira de cerca de quatro metros. “Oito dias
depois, com nosso outro caminhão, acabei tombando. Não me lembro de
nada, só de um clarão. Fiquei sem saber o que aconteceu por cerca de cinco
dias. Só lembro de terentrado no caminhão em um posto depois de comprar
algumas coisas e de ter acordado no hospital”, compartilha. No segundo
acidente, Rui levava uma carga de frangos congelados para exportação.
Essa são apenas algumas das histórias que ele carrega na bagagem
do período em que trabalhou com o transporte em rodovias. O principal
e mais longo período em que Rui esteve na boleia foi recolhendo leite.
“Comecei em 1982, depois de um período de seca em que não dava

Cristiano e Rui Justen: pai
criou o filho em cima do
caminhão e o gosto pela
profissão passou de uma
para outra geração

Cristiano, filho de Rui, é quem toca os negócios
da família hoje. Segundo o pai, ele foi criado em
cima do caminhão. “Desde pequeno eu já levava ele
junto nas propriedades para buscar leite. Quando
não precisava ir na aula ele estava junto”, menciona.
Aos 18 anos, Cristiano já fazia as linhas de recolha
do leite sozinho. Em 2008 começou a trabalhar no
transporte de cargas em rodovias, onde passou cerca
de dez anos atuando. “Trabalhar com caminhões de
transporte rodoviário é um pouco mais difícil,você fica
mais tempo longe de casa, então ele optou por voltar
para o leite e hoje comanda os negócios”, expõe Rui.

Aumento da
produtividade
Com o passar dos anos, os produtores, incentivados pelas cooperativas que se instalaram na
região, começaram a tecnificar a propriedade,
resultando em maior produtividade. “As estradas
melhoraram muito, o acesso às propriedades
e a forma como o produtor produz. Antes o
leite ficava na geladeira, no freezer junto com
a carne. Hoje ele precisa ficar no resfriador a
granel”, compara.
Atualmente, a equipe de sete motoristas,
incluindo uma mulher, percorre cerca de 500
quilômetros ao dia em localidades de Toledo,
como Novo Sarandi, Vila Nova, Vila Ipiranga e
Dez de Maio, bem como Quatro Pontes, Guaíra,
Terra Roxa, Palotina, Nova Santa Rosa, Maripá
e São Roque, em Marechal Cândido Rondon,
somando em torno de 240 produtores de leite.
“No início tinha que juntar 100 produtores para
fazer 400 litros e hoje um único produtor faz
quatro mil litros ao dia”, equipara.
Os motoristas ainda começam a jornada
de trabalho antes do sol nascer, por volta das
cinco da manhã, no entanto, Rui enaltece que
o ritmo de trabalho que os profissionais têm
hoje, levando em consideração as melhorias nas
estradas, no acesso às propriedades e na forma
de o produtor produzir e entregar o leite, é mais
tranquilo. Ele afirma que o motorista que trabalha no campo hoje em dia tem uma profissão, e
não mais um grande compromisso. “São muitas
histórias que vivemos junto aos produtores,
porque estamos na propriedade todos os dias.
Por quatro anos, no Natal, nossos motoristas até
se vestiram de Papai Noel para buscar o leite e
vivemos momentos muito emocionantes, com
produtores dizendo que nunca haviam recebido
a visita do Papai Noel em anos”, compartilha.
“É uma profissão que tem seus desafios, mas
também boas histórias para contar”, finaliza.
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Piscicultura:

Leme Comunicação

menina dos
olhos do
Oeste
Em franca expansão,
atividade já congrega mais
de três mil produtores que
colocam a região como
a maior produtora de
pescados do Paraná

H

á cerca de oito anos, o produtor Hilário Schöninger,
da Linha Belmonte, no interior de Marechal Cândido
Rondon, trocou a alface pelo peixe. “Éramos grandes
produtores de verduras, abastecendo todo o município e chegando até Toledo, mas encontramos na produção de
tilápia uma atividade mais tranquila e rentável”, diz.
Unindo-se a outros cerca de três mil produtores rurais de 12
cidades da Bacia do Rio Paraná 3, que abrange os municípios do
Oeste do Estado, o produtor rural aposta em uma atividade que
está em franca expansão.
De acordo com o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), 96% dos
produtores da região estão envolvidos, assim como Schöninger,
na produção de tilápias. “Ainda cultivamos uma área de lavoura
porque somente com uma atividade você não sobrevive mais
no campo, mas optamos por trabalhar mais fortemente com a
piscicultura porque é uma atividade que exige menos mão de
obra e tem bom retorno”, expõe. “Só o que investi para fazer três
tanques pequenos, na época, era o valor de um alqueire de terra,
mas o retorno disso foi maior do que toda a produção que tive na
lavoura”, compara.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

Trabalhando no campo desde a infância, Schöninger já atuou
em diversas áreas da agropecuária e explica que optou pelo investimento na piscicultura por não ser um trabalho tão pesado
quando comparado às outras atividades pecuárias de bovinocultura leiteira, aves de corte e suinocultura. “O peixe, assim como as
demais atividades, exige um conhecimento especíﬁco, mas se você
deixa, por exemplo, uma vaca de leite por um dia sem assistência,
você estraga aquele animal, o que não tem um peso tão grande
quando você pensa no trato de um peixe”, correlaciona o produtor.

Piscicultor Hilário Schöninger, da
Linha Belmonte: “Em dez anos de
trabalho, se você tem três anos
ruins, é preciso pensar que os
outros sete foram muito bons. É
isso que me motiva a continuar
trabalhando e acreditando na
minha profissão”

Apesar de ser uma atividade mais “tranquila” quando comparada às outras três, a piscicultura tem, sim, suas particularidades.
Schöninger cita, por exemplo, as necessidades de o produtor fazer
a análise da água observando aspectos como amônia, nitrito e
temperatura diariamente, além da alimentação diária dos peixes,
oxigenação da água por meio de aerador e biometria dos animais.
“É claro que com o passar do tempo você adquire o conhecimento
de que a água não vai variar dez graus de um dia para o outro e
que isso vai inﬂuenciar na alimentação, mas é uma questão de
tempo atuando na atividade também”, salienta.

POTENCIAL

O Oeste paranaense representa a maior parte da produção de
peixes do Estado. A cada dia surgem novas áreas destinadas à
piscicultura, bem como empresas interessadas no beneﬁciamento
do produto. “Essa atividade permite uma grande produtividade
e rentabilidade trabalhando em uma área pequena, mas, ao
mesmo tempo, para você quebrar é muito fácil, seja por vender
a produção e não receber ou perder um lote inteiro por algum
erro no processo produtivo. Quando comparamos com a lavoura,
por exemplo, se há uma quebra na safra, você não tem lucro, mas
o seguro rural ao menos cobre o seu gasto e isso não acontece
na piscicultura, então é importante que o produtor tenha muito
foco, saiba administrar bem e, acima de tudo, acredite no seu
potencial”, orienta.
Para o beneﬁciamento do pescado, três indústrias de grande
porte atuam no Oeste, além de outras nove de médio e dez de
pequeno porte, o que estimula o interesse dos proprietários rurais
pela piscicultura na região.
Em 2018 o Oeste foi responsável pela produção de 73% do
pescado no Estado - em torno de 10% da produção nacional.

Persistência
Pela experiência adquirida,
hoje Schöninger não trabalha de
forma integrada, todavia nos primeiros quatro anos atuou em parceria a uma cooperativa da região
para adquirir o conhecimento necessário para, inclusive, expandir
a produção. Hoje ele conta com 60
mil metros de lâmina d’água, com
capacidade para alojar de cinco a
sete peixes por metro quadrado.
Na visão do rondonense, um dos
principais fatores que permitem ao
produtor rural superar as adversidades, principalmente econômicas das atividades desenvolvidas
no campo, é a persistência. “Nós
acreditamos muito naquilo que
fazemos e se passamos por crises, já
olhamos para o que podemos fazer
na próxima safra, trabalhamos pelo
que está por vir para nos recuperarmos. Em dez anos de trabalho, se
você tem três anos ruins, é preciso
pensar que os outros sete foram
muito bons. É isso que me motiva
a continuar trabalhando e acreditando na minha proﬁssão”, conclui.
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Pesquisa e tecnologia para
aumento de produtividade
Com aplicação de tecnologias inovadoras em análises de solo,
água, dejetos e plantas, Laboratório de Química Ambiental da
Unioeste atua para melhorar o custo-benefício das atividades
desenvolvidas nas propriedades da região
Leme Comunicação

Técnicos Emerson
Gasparotto e Gilmar
Gomes e o professor
doutor Affonso
Celso Gonçalves
Jr., coordenador
do Laboratório de
Química Ambiental
da Unioeste

L

audos de análise do solo, água, dejetos e plantas de alta
qualidade e confiabilidade, que resultam na economia
de insumos que serão aplicados na propriedade rural
para manter ou até mesmo aumentar a produtividade.
Este é o objetivo do trabalho desenvolvido no Laboratório de
Química Ambiental e pelo Grupo de Estudos em Solos e Meio
Ambiente (Gesoma-CNPq) da Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste), no campus de Marechal Cândido Rondon.
“Nosso carro-chefe está na análise de solos, porém também realizamos inúmeros projetos científicos voltados para remediação
de águas contaminadas, além da análise de dejetos oriundos
da produção suinícola e da bovinocultura”, destaca o professor
doutor Affonso Celso Gonçalves Jr., coordenador do laboratório.
O trabalho desenvolvido, de acordo com Gonçalves, envolve
a aplicação de tecnologias bastante inovadoras a fim de atender
a comunidade agropecuária, melhorando de forma significativa
o custo-benefício nas propriedades da região. “Fechamos o ciclo
porque a análise de solos foi apenas o início. Hoje complementamos com a análise da água, das rações, dos dejetos e da própria
planta com a análise foliar, averiguando tudo o que é necessário
para manter a sustentabilidade da propriedade”, enaltece.

AMOSTRAGEM

A amostragem é uma etapa fundamental do processo de
análise e, conforme Gonçalves, é feita nas propriedades rurais
com o acompanhamento de engenheiros agrônomos ou pelo
próprio produtor rural, seguindo as orientações do laboratório.

Desde o ano de 2000, o Laboratório de Química Ambiental
possui convênios com diversas prefeituras da região, que recebem
essas amostras e as encaminham à Unioeste com desconto no
valor da prestação do serviço. Neste caso, o laudo da análise é
retirado pelo produtor na prefeitura na qual a amostra foi entregue.
“Entretanto, o próprio produtor também pode fazer a coleta das
amostras e trazê-las diretamente no laboratório e, após o prazo
estabelecido, fazer a retirada do laudo”, frisa Gonçalves.
Neste ano, pontua, foram assinados convênios com os
municípios de Marechal Cândido Rondon, Entre Rios do Oeste,
Mercedes, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Santa Helena, Pato
Bragado e São José das Palmeiras. “As parcerias firmadas são
fundamentais para que o campus da Unioeste de Marechal
Rondon mostre que, além de ter alcançado excelência no ensino
e pesquisas científicas, retorna para a comunidade na forma de
extensão e prestação de serviços”, expõe.

ANÁLISES

Lideradas por Gonçalves, as análises são coordenadas pelos
técnicos Emerson Gasparotto e Gilmar Gomes, que supervisionam
bolsistas que atuam no laboratório, acadêmicos dos cursos de
Agronomia e Zootecnia da Unioeste. “Boa parte desses alunos são
filhos de agricultores da nossa região e conhecem a realidade do
campo, interação de extrema importância porque eles ressaltam
que a análise química do solo não é um mero custo, mas um investimento para a melhora dos processos dentro da propriedade
rural com base em um laudo de alta confiabilidade”, menciona.

Entre os
melhores do
Brasil
Na Comissão Estadual dos Laboratórios
de Análises Agronômicas do Paraná (CelaPR) o Laboratório de Química Ambiental
da Unioeste está entre os três melhores do
Estado referente à qualidade das análises
químicas de solos, contando com o “Selo
de Qualidade” emitido pela Cela-PR para
o ano de 2019. “Com relação às análises
granulométricas, o Laboratório de Química
Ambiental ficou novamente classificado em
2019 entre os dez melhores laboratórios
do Brasil, dentre mais de 160 laboratórios
participantes do programa de qualidade do
Instituto Agronômico de Campinas (IAC),
conquistando novamente o Selo de Qualidade emitido pelo IAC somente aos melhores
laboratórios”, evidencia Gonçalves.

GESOMA

Os trabalhos científicos desenvolvidos
pelo Grupo de Estudos em Solos e Meio
Ambiente têm o foco em um ambiente sustentável, em que são estudados o comportamento e a mobilidade dos contaminantes
nos compartimentos ambientais e também
o reaproveitamento de resíduos que seriam
descartados como lixo. “O sucesso de todos
estes projetos é fruto de um efetivo trabalho
em equipe e parcerias científicas, pois sem
isso não seria possível o desenvolvimento da
ciência e tecnologia de forma ética e eficaz.
O Gesoma tem apresentado um excelente
desenvolvimento científico em virtude
dos projetos aprovados nos últimos anos
na área de Ciências Ambientais e também
das inúmeras parcerias internacionais com
diversas universidades de Portugal, Espanha e Alemanha, além de parcerias com
universidades brasileiras do Paraná, Pará
e Santa Catarina”, finaliza o coordenador
do Laboratório de Química Ambiental da
Unioeste.
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O maior peso da

balança comercial
Ao passo em que consagra-se como grande exportador de grãos,
Brasil consolida importância do agronegócio pela expressiva
movimentação também nas importações

O

MOMENTOS DE DIFICULDADE

Entretanto, lembra ele, existem momentos difíceis. A situação
atual, por exemplo, é um deles. “Hoje a oferta está acima do normal
em virtude da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Há
um estoque remanescente da última safra nos Estados Unidos
que pressiona os preços para baixo”, menciona.
A China também passa por um momento bastante sensível acerca dos rebanhos de suínos devido a um surto de
peste suína africana, que tem dizimado as produções. “Isso
signiﬁca também no horizonte em um curto prazo um menor
consumo de ração e de grãos, o que igualmente pressiona os
preços dos grãos para baixo”, pontua, ressaltando, no entanto,
que essas são situações momentâneas que vão passar e o
consumo será retomado. “Essa situação da China, por outro
lado, também abre uma porta momentânea para a exportação
de carne, principalmente para a suinocultura, que passou por
momentos difíceis e tem consumo interno baixo. Isso é algo
extremamente positivo especialmente para a nossa
região, que é uma grande produtora de proteína
suína”, salienta Nogueira.

ALTO CUSTO

nicaçã

Comu
o

Mesmo com a importância do agronegócio na conjuntura nacional, com
grande movimentação nas exportações, mas também nas importações,
tornando este mercado bastante
intenso, Nogueira diz que este ainda
é um setor que arca com custos
muito altos. “Não foi melhorada
a questão de custo no Brasil em
relação à infraestrutura. Praticamente não foram construídas
ferrovias e a logística de transportes é totalmente deﬁcitária,
não sendo coerente com
a evolução tecnológica do
setor rural e a performance
das exportações”, evidencia.
“Constantemente verbas são
contingenciadas, então vemos um setor que contribui
muito, mas que falta de uma
visão estratégica para ter
estrutura e produzir mais”,
ﬁnaliza Nogueira.

Leme

setor que tem a melhor performance na balança
comercial brasileira. É desta forma que o especialista em Agronegócio e Agrobusiness e consultor
em Economia Rural João Luiz Nogueira, técnico
do Departamento de Economia Rural (Deral) de Toledo, deﬁne
o agronegócio brasileiro. “Este tem sido o setor que mais contribui com o nosso país em relação à fração de divisas. Não há
nenhuma outra área, nem a industrial ou de serviços, que dê uma
contribuição tão grande quando se trata de atrair divisas para o
país, que é ter saldo na balança comercial bastante positivo e
crescente, tanto pelas importações quanto exportações”, destaca.
Historicamente, analisa Nogueira, o Brasil sempre produziu
grãos além da demanda. O milho, por exemplo, é um caso típico, já
que a soja possui mais liquidez por ser um produto de exportação
há muito tempo. “A soja tem mais paridade com o que acontece
lá fora em relação aos preços e isso dá uma condição de mercado
melhor para quem produz”, comenta.
Nos últimos cinco anos, no entanto, o milho começou a conquistar mercado. O preço do grão dourado passou a ter paridade
lá fora e o Brasil a exportar mais. “Antes nós praticamente não
exportávamos e hoje, conforme os resultados das exportações no
ano passado, chegamos a algo em torno de 30 milhões de toneladas
de milho e 84 milhões de toneladas de soja exportadas e neste ano
também estamos caminhando para esses números”, dimensiona.
Esse comportamento ocorre, de acordo com Nogueira, porque
a demanda cresce internamente, mas sobretudo, externamente.
Países que até alguns anos atrás não eram grandes consumidores
de proteína vegetal passaram a consumir o produto para produzir
proteína animal. Exemplos clássicos são Irã e Vietnã, que não
estavam no mapa de clientes exportadores de milho brasileiro,
mas hoje respondem por algo em torno de 30% da nossa exportação. “Melhorou a condição de renda desses países, o consumo
interno deles aumentou e consequentemente a demanda”, frisa.
O Brasil e, neste contexto, o Paraná como grande produtor de
grãos está no radar desses países como grande fornecedor. “Não
de momento, mas sobretudo em potencial”, salienta Nogueira.
O especialista diz que é comum de observar países com
grande consumo, como a China, o maior consumidor mundial,
preocupados com as importações futuras, já que há necessidade
de abastecimento do seu mercado interno nos próximos anos.
“O consumo aumenta na China de forma muito mais intensa do
que qualquer outro país pela extensão e população, e eles são
os nossos maiores importadores”, enaltece.
É com base nesta conjuntura que Nogueira reaﬁrma que o
agronegócio brasileiro ganhou uma importância muito grande
para a balança comercial, tendo em vista que o Brasil está no rol
de países que mais produz e que mais exporta.

Especialista em Agronegócio e
Agrobusiness e consultor em
Economia Rural João Luiz Nogueira,
técnico do Deral de Toledo: “Não
há nenhuma outra área, nem a
industrial ou de serviços, que
dê uma contribuição tão grande
quando se trata de atrair divisas
para o país”
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Riqueza que vem da terra
Oeste concentra 35% da produção de milho e 21,3% da produção
de soja de todo o Estado, com a maioria dos estabelecimentos
agropecuários pertencendo à agricultura familiar

A

o olhar para a lavoura, o agricultor
Vilson Friske exalta o trabalho feito
por ele com a ajuda da mãe-natureza: “De tantos anos que eu planto
milho, nunca vi um tão bonito no campo”.
Criado na roça, ele e a esposa, Edeltraut,
fazem parte dos mais de 80% de produtores
rurais do Oeste paranaense que pertencem à
agricultura familiar e não tiram somente seu
sustento da terra, mas também estão na ponta
da cadeia produtiva que movimenta milhares de
pessoas em todo o Brasil. “Fomos à escola só até
o Ensino Fundamental, então nosso aprendizado
vem do trabalho do campo, com a terra”, conta.
Na década de 1980, o casal partiu de
Tucunduva, no Rio Grande do Sul, para Terra
Roxa, contudo, foi somente em 1998 que ﬁxou
moradia em Planalto do Oeste, distrito de Nova
Santa Rosa, onde vive até hoje.
Juntos, os dois trabalham no cultivo de milho
e soja em 22 alqueires de terra, sendo essa a
especialidade do casal. “Por cerca de dez anos
mexemos com leite, mas hoje não temos mais
nenhuma vaca sequer”, frisa. “Trabalhamos para,
a cada ano, conhecer novas técnicas, melhorar
o manejo, fazer a manutenção necessária na
terra para melhorar a rentabilidade e a produ-

tividade”, complementa.

GRÃOS EM NÚMEROS

De acordo com o relatório Oeste do Paraná
em Números, elaborado pelo Programa Oeste
em Desenvolvimento (POD), a região concentra
35% da produção de milho e 21,3% da produção
de soja de todo o Paraná. Somente a microrregião de Toledo, na qual Nova Santa Rosa está
inserido, são produzidos 19% do milho e 9% da
soja de todo o Estado.
O Paraná é o segundo maior produtor de
soja do Brasil, perdendo apenas para o Mato
Grosso. Na última safra da cultura (2018/19),
conforme o Departamento de Economia Rural
(Deral), ligado à Secretaria de Agricultura e
Abastecimento (Seab), foram colhidos cerca
de 5,3 milhões de hectares. No balanço ﬁnal,
os produtores paranaenses deverão colher
aproximadamente 16,1 milhões de toneladas,
quantidade que é 18% inferior ao estimado no
início da safra devido a eventos climáticos que
prejudicaram o desenvolvimento da cultura em
praticamente todo o ciclo.
No âmbito do Núcleo Regional de Toledo do
Deral, a safra de soja 2018/19 somou 1.024.710
de toneladas colhidas, número 40% menor do

que o obtido na safra anterior.
“Apesar desse resultado com a soja, vemos
uma safrinha de milho que está se encaminhando para ser muito boa. Acredito que a agricultura
não sinta um baque tão signiﬁcativo porque,
primeiro, estamos na ponta de uma cadeia que
é essencial para todas as outras, mas também
porque o produtor que está no campo todos os
dias tem paixão pelo que faz. Ele não trabalha
como se carregasse um fardo. Ele planta porque
tem amor, da mesma forma quem trabalha com
a criação de animais”, acredita Friske.
Depois da quebra na produção da soja no
ano passado, assim como Friske, os agricultores
podem ter um pouco de alívio com a produção
da safrinha. Segundo dados do Deral, nesta
safra de verão a área do milho safrinha é 3,74%
maior do que 2018, reﬂetindo no aumento da
expectativa de produção do cereal: 2,6 milhões
de toneladas.

PLANEJAMENTO

Experiência é fator de grande importância
para quem trabalha com a produção de grãos.
Contudo, o agricultor aﬁrma que, independente
do conhecimento adquirido ao longo dos anos
trabalhando no campo, é essencial que os pro-

Vilson e Edeltraut Friske, de
Planalto do Oeste, distrito de Nova
Santa Rosa: “Não adianta achar
que sabe de tudo com base na sua
experiência, nem sentar e escutar
tudo que o engenheiro agrônomo
te falar, mas lá na roça fazer outra
coisa. Eu não posso e nem vou
ter sucesso se plantar hoje como
plantava há 30 anos”
dutores estejam atentos a novas práticas de
manejo, tecnologias e como aplicá-las no dia a
dia. “Não adianta achar que sabe de tudo com
base na sua experiência, nem sentar e escutar
tudo que o engenheiro agrônomo te falar, mas
lá na roça fazer outra coisa. Eu não posso e nem
vou ter sucesso se plantar hoje como plantava
há 30 anos”, opina Friske.
É seguindo as orientações da assistência
técnica e indo em busca de novas formas de
produzir que, na visão dele, o agricultor consegue se recuperar de crises motivadas, por
exemplo, pela quebra de uma safra. “Se um
ano não foi bom, no próximo preciso estudar
as melhores formas de trabalhar para me recuperar, mas, acima de tudo, me planejar no
aspecto ﬁnanceiro e não dar o passo maior que
a perna”, considera.
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PROPRIEDADE INTEGRADA

Hoje, os melhores números de Petri

Suinocultor Cesar Petri ao lado
da esposa Zuleica e do ﬁlho Julio:
planejamento em primeiro lugar

O

Acadêmicos são incentivados a participar
de grupos de estudos, projetos de iniciação
científica, além de terem contato com
profissionais que trabalham diariamente
com a realidade das profissões,
permitindo que se tornem mais críticos e
busquem soluções para os desafios das
atividades agropecuárias

o

açã

unic

om

Coordenador do curso de
Zootecnia da Unioeste,
professor doutor Luís Daniel
Giusti Bruno: “Queremos
que o acadêmico entenda
que quando se deparar com
problemas na propriedade,
crie as soluções com base
em seus conhecimentos, não
somente com base no que o
professor disse”

eC

Fotos: Divulgação

em áreas específicas”, salienta.
Para isso, desde o primeiro ano de curso, os acadêmicos são estimulados a participar de grupos de estudos e
programas de voluntariado, a fim de que se deparem com
as reais situações do cotidiano dos produtores rurais e unidades de produção. “Acima de tudo, incentivamos para que
eles participem de atividades de pesquisa, porque estamos
preparando profissionais para levarem para dentro das
unidades de produção as novas pesquisas, baseadas em
comprovações científicas, tecnologias que são desenvolvidas constantemente, bem como sua forma de aplicação”,
menciona Daiane.
Nos trabalhos de iniciação cientifica, os acadêmicos
conduzem pesquisas orientados pelos professores, a partir
das quais começam a adquirir o conhecimento de novas
ferramentas que poderão auxiliar na melhora e solução dos
problemas nas atividades pecuárias. “As grandes espécies
animais são a mola propulsora da atividade agropecuária, por
serem o grande mercado consumidor da atividade agrícola,
então dentro da universidade também mantemos contato
com empresas que buscam verificar a aplicabilidade e validação de produtos como micro ingredientes, ingredientes
alternativos, óleos essenciais e especiarias que são testadas
aqui”, ressalta a coordenadora do curso.

Os coordenadores dos três cursos aﬁrmam que hoje as universidades trabalham para que os alunos não sejam meros replicadores
das informações que recebem até o ﬁm da graduação. “Tentamos
formar um proﬁssional com caráter mais crítico, para que ele não
‘engula’ tudo da forma que recebeu, especialmente porque o que
ele vê hoje em sala pode ser diferente do que ele vai ver no campo
depois”, enfatiza Daiane.
Bruno frisa que o acadêmico que compra a ideia de que ele
não vai sair da universidade com uma receita pronta sobre
como resolver as situações no futuro tem obtido mais sucesso proﬁssional. “Queremos que ele entenda que quando
se deparar com problemas na propriedade, crie as soluções
com base em seus conhecimentos, não somente com base
no que o professor disse, já que muitas vezes eles estão
mais voltados para o campo da pesquisa e menos para a
prática. Por isso, incentivamos a troca de experiências
Coordenador do curso de Agronomia da
com proﬁssionais por meio de projetos de extensão”,
Unioeste, professor doutor Cláudio Yuji
complementa.
Tsutsumi: “Incentivamos que o acadêmico
Além disso, menciona Tsutsumi, outro fator essencial
busque ser diferente dos demais, que ele
para a formação dos proﬁssionais está no amor pela prose faça ser notado, mas que, acima de
ﬁssão. “Incentivamos que ele busque ser diferente dos
tudo, ame o que faz, seja trabalhando em
demais, que ele se faça ser notado, mas que, acima de
alguma empresa, criando a sua própria
tudo, ame o que faz, seja trabalhando em alguma empresa,
criando a sua própria empresa ou voltando para casa para
empresa ou voltando para casa para
cuidar dos negócios da família”, frisa.
cuidar dos negócios da família”

Lem

Coordenadora do curso de Medicina
Veterinária da UFPR, professora doutora
Daiane Gullich Donin: “As grandes
espécies animais são a mola propulsora
da atividade agropecuária, por serem o
grande mercado consumidor da atividade
agrícola, então dentro da universidade
também mantemos contato com
empresas que buscam verificar a
aplicabilidade e validação de produtos”

braço forte do Oeste paranaense para a produção
agrícola e pecuária fez com que a região se tornasse também um polo em formação profissional
e tecnológica na área de ciências agrárias.
Em Marechal Cândido Rondon e Palotina, por meio da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e da
Universidade Federal do Paraná (UFPR), respectivamente,
são os cursos de Agronomia, Zootecnia e Medicina Veterinária
que fomentam o pensar crítico nos estudantes que desde o
momento que ingressam no Ensino Superior são incentivados a irem muito além das salas de aula e laboratórios das
universidades. “O que eles vivenciam aqui hoje nem sempre
é o que vão se deparar daqui a cinco anos, quando estiverem
formados, já que os processos, as pesquisas, as técnicas que
são implementadas estão evoluindo muito rapidamente”,
considera a coordenadora do curso de Medicina Veterinária
da UFPR, campus de Palotina, professora doutora Daiane
Gullich Donin.
Implantando há 25 anos, o curso recebe estudantes de
todas as regiões do Paraná, além dos demais Estados da
região Sul e Sudeste do Brasil. “Buscamos formar um médico
veterinário generalista, que tem o conhecimento de toda a
cadeia de produção animal, mas, ao mesmo tempo, que ele
consiga se especializar em uma área para promover soluções

Conhecer as demandas do campo para poder
responder as questões que hoje desaﬁam os produtores rurais e os processos de produção é, atualmente, a principal diﬁculdade para o resultado
da pesquisa ser aplicado no campo.
De acordo com o coordenador do curso de
Zootecnia da Unioeste campus de Marechal Cândido
Rondon, professor doutor Luís Daniel Giusti Bruno,
na universidade a pesquisa aplicada é desenvolvida
pelos acadêmicos para solucionar problemas pontuais que podem trazer ganhos lá fora, ajudando
no desenvolvimento das atividades agropecuárias
tanto em termos de produtividade quanto de economia, fazendo com que o produtor sinta menos o
impacto, por exemplo, de uma crise na atividade.
“O problema está no fato de, muitas vezes, essa
demanda não chegar até a universidade”, comenta.
No caso do campus rondonense da Unioeste,
tanto o curso de Zootecnia, que existe há 20 anos,
quanto o de Agronomia, implantado há 25 anos,
tem como perﬁl principal estudantes ﬁlhos de
agricultores da região, que vivem e militam nas
atividades rurais. “Isso permite que a nossa realidade seja um pouco diferente, porque o aluno traz
a realidade da propriedade dele, do pai, de algum
vizinho ou conhecido e os professores acabam se
envolvendo nessas situações e buscando, junto aos
alunos, soluções”, expõe o coordenador do curso de
Agronomia, professor doutor Cláudio Yuji Tsutsumi.
Apesar de a universidade contar com o capital
intelectual e o material necessário para condução
de pesquisas, os professores dizem que nem
sempre as perguntas chegam para serem
respondidas. “É importante frisar que estamos com as portas da universidade abertas
para dar esse retorno à comunidade, de
forma a oportunizar também os nossos
estudantes entenderem a realidade dos
problemas enfrentados hoje no campo
e vivenciarem isso para além das
salas de aula”, evidencia Bruno.

Mais do que replicadores
de informação

unicação

O investimento em tecnologia e melhorias
de manejo que resultam em alta produtividade
são, na visão do suinocultor, os fatores por trás
da superação das crises que, muitas vezes, não
são vistas nas propriedades rurais. “Eu falo pela
nossa experiência e vivência que quando momentos de crise acontecem não temos grandes
problemas porque sempre trabalhamos de forma
a manter nossa produtividade em alta e acredito
que a agricultura em geral é assim. Os custos
acabam sendo diluídos de forma diferente dentro
de uma propriedade rural bem administrada e
com os processos bem planejados”, considera,
acrescentando que “o próprio homem do campo
tem uma força para trabalhar que é um grande
diferencial, buscando alternativas em momentos
de diﬁculdade, se aperfeiçoando e tornando sua
propriedade autossustentável para viabilizar o
seu trabalho”.

Distanciamento

om
Leme C

críticos
a campo

Custo
diluído

Leme Comunicação

Profissionais

Assim que completou a maioridade, Petri diz que a estão na suinocultura. Ao todo são 700 matrizes para
matriarca estendeu ao ﬁlho as responsabilidades tam- a criação de leitões de desmamados - um resultado
bém do trabalho administrativo, abrindo conta no banco oriundo de investimentos em ampliações feitas com
e o associando em uma cooperativa do município. “Além base em análises mercadológicas com o passar dos anos.
da lida no dia a dia, ela sempre nos orientou muito sobre “Quando minha irmã mais velha ainda morava aqui, ela
como tocar os negócios, dando-me autonomia, mas, e meu cunhado trabalhavam com bovinocultura leiteira,
com isso, também muitos deveres sobre as decisões mas eu sempre tive uma inclinação para focar na suinoque precisariam ser tomadas” menciona.
cultura”, comenta. “Quando eles saíram da propriedade,
Foi por meio de tais orientações que Petri formou-se optamos por focar e investir na suinocultura, deixando
em Administração de empresas e buscou também a o leite”, menciona.
pós-graduação em Gestão empresarial, pela Fundação
Apesar de os melhores resultados em produtividade
Getúlio Vargas (FGV), a partir das quais obteve conhe- estarem atrelados à produção de suínos, Petri conta
cimentos que hoje ele aplica no cotidiano da empresa com uma área de lavoura e trabalha em parceria com
rural. “Eu e minha esposa, que também é formada em a irmã em aves de corte. “Contamos também com um
Administração e trabalha ao meu lado, tomamos as biodigestor, que está em funcionamento desde janeiro,
decisões olhando para nossa propriedade como uma o qual transforma os dejetos dos suínos em biogás e,
empresa, levando em
consideração todos osincentivam
aspectos que por meio de um gerador, em energia elétrica para zerar
Universidades
temos de experiência prática, unindo o conhecimento todas as contas da propriedade, jogando essa energia
acadêmicos
a buscar
que obtivemos
por meio da faculdade
comconhecimento
foco em na rede”, menciona.
melhorar aalém
nossa produtividade
e
rentabilidade”,
expõe.
Já no primeiro mês de funcionamento do biodigestor,
das salas de aula, laboratórios
Segundo dados de 2017 do Departamento de Econo- Petri informa que foram gerados dez mil quilowatts para
e campos
fimas contas e ainda “sobraram” seis mil em créditos.
mia Rural (Deral),
o Paraná é o experimentais,
segundo maior produtor a zerar
de suínos dode
Brasil,
com
828,2
mil
toneladas/ano,
reO dejeto tratado é utilizado para adubação da lavoura,
que possam propor, enquanto
presentando 21,7% da produção brasileira.
por meio de um sistema de irrigação automático. “Não
profissionais,
soluções
para os tenho problema com destinação de dejeto
A região Oeste
reúne 63% do rebanho
de suínos do
Paraná, estando
Marechal
Cândido
Rondon
em
4º
a propriedade está totalmente
desafios da produção agropecuária porque
lugar entre os municípios com o maior número
integrada, além de eu ter um custo
de animais. Toledo é o 1º.
menor com a lavoura porque quase
Leme Comunicação
não preciso mais de adubo”, enaltece.
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Eles fazem a
avicultura acontecer
Casal rondonense investe em tecnologia e se destaca na
produção de frangos. Atividade é a maior geradora de
empregos e renda do agronegócio paranaense

N

os últimos anos, as propriedades rurais da
região Oeste do Paraná foram invadidas por
aviários que, em pouco tempo, transformaram
o panorama da produção agrícola dos municípios. Hoje, a avicultura desponta como uma das principais
atividades econômicas da região, somando-se à suinocultura
e ao cultivo de grãos na geração de riquezas.
Atualmente, o Paraná é o maior produtor e exportador
nacional, além de referência em sanidade avícola e responde
por mais de 38% das exportações de carne de frango do país,
segundo o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do
Estado do Paraná (Sindiavipar), embarcando o produto para
mais de 160 países em todo o mundo.
A importância da criação de aves para a região ﬁca clara
nos números do setor. Conforme dados do Departamento de
Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura
e do Abastecimento, o Valor Bruto de Produção (VBP), índice
que soma toda a riqueza produzida nos municípios através da
agricultura, aponta que em 2018 o valor da produção de frangos
no Paraná somou R$ R$ 16.736.468.545. No cenário nacional, a
atividade foi responsável por gerar R$ 52.646.888.778.
O uso da mão de obra intensiva também consolidou a
avicultura como a maior geradora de empregos e renda do
agronegócio paranaense. Levantamento do Programa de
Desenvolvimento Econômico do Território Oeste do Paraná
(Oeste em Desenvolvimento) aponta o Estado como o maior
do Brasil em empregos no abate de aves, totalizando 31%.
De olho neste cenário, tem avicultor apostando em
tecnologia para crescer no setor, como é o caso da família
Appel, de Marechal Cândido Rondon. Na propriedade localizada na Linha Concórdia, o casal Lisângela Appel Tholken e
Mateus Tholken decidiu alavancar o empreendimento após o
falecimento do pai da rondonense, em 2015. A atividade foi a
vida de Ingo Appel desde 1985, quando construiu o primeiro
aviário, e que agora se transformou em uma herança familiar.
“Ele fez o segundo aviário em 2006 e assim permaneceu
até 2015, quando faleceu, e nós, para não desfazer da propriedade, herdamos e continuamos na atividade. Nós ﬁzemos
outro aviário no ano passado, no qual alojamos quase o mesmo
tanto que os outros dois aviários”, diz Lisângela.
Quando o casal assumiu as duas granjas, ﬁgurava no
terceiro pior Índice de Eﬁciência Produtiva (IEP) entre todos
os cooperados. Um ano depois, em 2017, chegou ao terceiro
melhor índice, que mede a conversão alimentar, o ganho de
peso diário, a relação entre aves alojadas e abatidas, entre
outros fatores. “Nós sabemos que é fundamental, além de
oferecer os aviários em condição, um pessoal adequado
e que tenha qualidade de manejo. Como nós não estamos
trabalhando diretamente na granja, temos funcionários de
qualidade e referência nesse trabalho”, destaca Mateus.
Apesar dos avanços na atividade, o início foi difícil para

os rondonenses. “Mesmo o meu pai já estando mais adoentado, cansado e desgostoso no ramo, pois havia um pessoal
que não estava empenhado, ele não queria insistir para
entrarmos na atividade, já que eu mesma sou ﬁsioterapeuta
e o Mateus sempre foi da atividade agrícola. Então deixamos
as coisas acontecerem naturalmente e com muito trabalho”,
expõe Lisângela.
De acordo com a versão deﬁnitiva do levantamento da
produção rural paranaense por município do Deral, ano base
de 2017, Marechal Rondon detém umVBP de R$ 174.206.543,25
através da avicultura. “Para nós a produção de aves é mais uma
fonte de renda. Até porque o nosso forte é grãos. Só que para
nós, até pelo fato de estarmos antes na atividade, com meus
pais, é mais fácil do que começar do zero”, menciona.

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Atualmente, os três aviários alojam, juntos, cerca de
56,5 mil aves, com intervalo entre os lotes de 43 e 48 dias. A
produção média anual é de cinco lotes e meio, número que
tende a aumentar, haja vista que o último aviário construído
se destaca pela tecnologia aplicada através do sistema Dark
House de produção de frangos de corte.
De fora as diferenças são visíveis, mas basta uma olhada
no interior do aviário que a visão surpreende ainda mais. Tudo
controlado automaticamente, 24 horas por dia. Luminosidade,
temperatura, umidade, quantidade de ração, água e pouco
contato com o produtor. A nova estrutura aloja 26,5 mil frangos.
A implantação do modelo americano é vista como uma
opção para melhorar a eﬁciência da criação e se expande em
todo país. “É um galpão pré-montado da fábrica, só vem para
ser instalado. Não usa tijolo algum, só com placas, blocos de
concreto, telhado de zinco. Ele ﬁca com 5% de luminosidade, ou seja, se trabalha totalmente no escuro e o ambiente
dele é todo controlado, desde a umidade até a temperatura”,
explica Mateus.
O novo sistema oferece mais economia, aliado a um
melhor retorno na evolução das aves. Conforme Lisângela, o
número de aves alojadas é maior por conta da ambiência ser
favorável, e como o frango tem pouca locomoção, há menos
gasto energético. “Vemos que o frango se alimenta menos, mas
adquire o mesmo peso dos aviários mais antigos, ou seja, ele
come menos e ganha mais carne. Além disso, a mortalidade
é menor, principalmente em ﬁnal de lote, porque ele está em
um ambiente mais tranquilo”, ressalta, acrescentando: “Nós
optamos pelo ‘Dark’ ao convencional porque sabíamos que,
apesar do custo ser mais alto, alojaríamos mais aves”.
Mateus diz que o ganho se dá com base na conversão
alimentar. “X” quilo de ração por “x” quilos de carne. “Então
ele (frango) vai comer menos ração e entregar mais carne
para o frigoríﬁco”, enaltece.

Casal Lisângela Appel Tholken e Mateus Tholken:
“Expectativa é aumentar a produção para 100 mil aves”

Diversiﬁcação
Mateus coloca a avicultura como mais um instrumento
para diversiﬁcação da renda. De acordo com o produtor rural
rondonense, o “forte” da propriedade também se debruça
sobre a produção de grãos, como milho, soja e feijão.
Além de ter uma alternativa ﬁnanceira, caso haja frustrações de safra ou preços baixos, explica Mateus, a avicultura
proporciona renda entrando mais vezes ao ano no caixa da
fazenda. “Na verdade, é tudo muito instável. Em uma época
em que não se sai tão bem na lavoura, tem a entrada do frango
e vice-versa. Toda monocultura é um problema, então você
tem que trabalhar com tudo um pouco”, avalia, emendando:
“Pensamos em manter a lavoura nesse patamar que temos
e aumentar a granja para ter mais recursos e não depender
tanto do tempo, tendo em vista que também precisamos da
safra para ter a comida do frango. A expectativa é aumentar
a produção para 100 mil aves”.
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Sindicato Rural alerta
produtores sobre
inscrição no CAEPF
Cadastro é um meio eﬁciente de coletar, identiﬁcar
e gerir dados relativos às atividades econômicas
exercidas pelas pessoas físicas, servindo de apoio aos
demais sistemas da Receita Federal

ORIENTAÇÕES
A Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) elaborou algumas
orientações aos produtores rurais para realizarem o cadastro.

Presidente do Sindicato Rural Patronal de Marechal Rondon,
Edio Chapla: “Notamos que a busca dos produtores para realizar
o cadastro ainda é baixa, por isso reforçamos a necessidade de
realizar a inscrição o quanto antes”

D

esde janeiro deste ano, o
produtor rural precisa fazer o
Cadastro de Atividade Econômica da Pessoa Física (CAEPF),
que substituiu o Cadastro Especíﬁco do INSS
(CEI) para as pessoas físicas.
O presidente do Sindicato Rural Patronal
de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla,
lembra os produtores rurais que o cadastro
tornou-se obrigatório a partir desta data,
sendo necessário para o encaminhamento
de processos e solicitação de outros documentos como, por exemplo, aposentadoria,
admissão e demissão de empregados.
Ele explica que o CAEPF é administrado
pela Receita Federal e reúne informações
das atividades econômicas exercidas pela
pessoa física. O cadastro proporciona um
meio eﬁciente de coletar, identiﬁcar, gerir
e acessar os dados cadastrais relativos às
atividades econômicas exercidas pelas pessoas físicas, servindo de apoio aos demais
sistemas da Receita Federal, bem como de
outros órgãos da administração pública. “É
por meio deste cadastro que será feito um
cruzamento de dados de movimentações
ﬁnanceiras e qualquer transação comercial
do produtor, como venda de produção,
por exemplo, por isso é necessário que os

agricultores façam o CAEPF o quanto antes”,
ressalta Chapla.

QUEM DEVE FAZER

Devem se inscrever no CAEPF todos
os produtores rurais pessoas físicas, contribuinte individual ou segurado especial.
O presidente do Sindicato Rural salienta
que apesar de ser obrigatório, não há ônus
ou multa para quem não realizar o cadastro, contudo, o CAEPF será utilizado pelos
produtores rurais ao prestar as informações
no eSocial, por isso é necessário que os produtores rurais façam o cadastro. “Notamos
que a busca dos produtores para realizar o
cadastro ainda é baixa, por isso reforçamos a
necessidade de realizar a inscrição o quanto
antes”, reforça.
O eSocial é outro instrumento obrigatório criado pelo Estado, que uniﬁca a
prestação das informações referentes à
escrituração das obrigações ﬁscais, previdenciárias e trabalhistas.
A inscrição no CAEPF pode ser feita no
Sindicato Rural ao valor de R$ 50. Para quem
realiza a declaração do Imposto de Renda,
Chapla orienta que devem ser apresentadas
as duas últimas declarações, e para quem
não faz a declaração, o título de eleitor.

Como fazer a inscrição no CAEPF quando houver pessoas
vinculadas ao titular?
• Quando se tratar de segurado especial, basta apenas o CAEPF em
nome do titular. Os demais associados comprovarão o vínculo familiar com
documentos, como Certidão de Casamento, Nascimento, etc.
• No caso de haver percentuais de participação, informados no
CAD/PRO, deve-se fazer um CAEPF para cada pessoa. As notas ﬁscais
serão emitidas com o atual CAD/PRO, em nome do titular do CAD/PRO
seguido da expressão “e outros”. Caso deseje, pode-se registrar um CAD/
PRO para cada pessoa e cada um emitir sua nota ﬁscal de acordo com o
percentual estabelecido.

Quantas inscrições podem ser feitas?
• Deverá ser feita uma inscrição para cada propriedade rural de um
mesmo produtor, ainda que situadas no âmbito do mesmo município.
Também deverá ser atribuída uma inscrição para cada contrato com produtor rural, parceiro, meeiro, arrendatário ou comodatário, independente
da inscrição do proprietário.
• O produtor rural segurado especial poderá efetuar mais de uma inscrição no CAEPF, desde que a área total dos imóveis rurais inscritos não
seja superior a quatro módulos ﬁscais (72 hectares).
Para cada inscrição no CAEPF será admitida a vinculação de apenas
um número no Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Devo informar o CAEPF ao vender a produção rural?
• Não existe norma da Receita Federal exigindo que as empresas que
compram produção rural tenham que informar o número de inscrição no
CAEPF. As informações são feitas pelo CPF dos produtores rurais.
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